17. z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 7.9.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: A.Kabelíková – osp., M.Jaroščiak
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení – zástupca starostu
4. Film o Beckove – „Beckov na hrade a v podhradí“ – premietnutie, prejednanie – zástupca
obce, starosta obce
5. Správa o postupe prác pri realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu
a obce – Ing. Jurčacková
6. Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok r.2012 ( obec + škola) – starosta obce
7. Stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za I.polrok 2012 – Mgr. Hudecová
8. Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.24/2011 zo dňa 28.1.2011 ohľadne
vykonávania zvukových záznamov a videozáznamov zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva – starosta obce
9. Beckovské slávnosti - r. 2013 – prejednanie – starosta obce, zástupca starostu
10. Zaburinené pozemky v obci – prejednanie – starosta obce
11. Trojičné námestie – dopravné značenie – prejednanie – starosta obce, zástupca starostu
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie, záver
K bodu 1.:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – starosta obce privítal prítomných poslancov,
na začiatku zasadnutia bolo prítomných 6 poslancov, neskôr 7 poslancov. Konštatoval, že
zasadnutie je uznášaniaschopné.
K bodu 2.:
Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: Ing. D. Jarábková a Mgr. M. Striežencová,
overovateľov zápisnice: Mgr. R. Muráriková a E.Benko. Program zasadnutia podľa poznánky
navrhol doplniť v bode 12.Rôzne o Výber dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych zariadení
na OcÚ – kultúrny dom. 5 poslancov bolo za, 1 sa zdržal hlasovania. Program zasadnutia,
návrhová komisia a overovatelia boli schválení.
K bodu 3.:
Kontrola uznesení – kontrolu uznesení z ostatných zasadnutí 15.6. 2012 a 13.7.2012 previedol
p. J. Zbudila, zástupca starostu. K prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných dňa
15.6.2012 a 13.7.2012 bez pripomienok.
K bodu 4.:
Film o Beckove „Beckov na hrade a v podhradí“- p. J. Zbudila vysvetlil, že film natočil rodák
z Beckova, bývalý športový komentátor zo Slovenskej televízie p. Štefánik, ktorý ho ponúkol
obci, ako prezentačný film o Beckove. Film bol pripravovaný pre Slovenskú televíziu,
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ponúknutý Slovenskej televízii. Ing. Jarábkovej sa nepáčilo, že p. Estergajoš prezentuje
Beckovské slávnosti ako projekt, ktorý začali realizovať on a p. Klčovský. Malo by sa to
upraviť. Starosta reagoval, že sa mu to nezdalo také rušivé.
E.Benko – keďže sú vo filme propagované aj súkromné inštitúcie – Kolkáreň – Sirotinec
a Kúria Beckov a hlavne Hrad Beckov, navrhuje, aby sa oslovili majitelia týchto inštitúcií
a Združenie hradu Beckov, aby sa finančne podieľali na zakúpení autorských páv a výroby
filmu. Navrhuje film hradiť z mimorozpočtových zdrojov. Starosta obce dal hlasovať za
zakúpenie filmu. Za bolo 6 prítomných poslancov. Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie
filmu „Beckov na hrade a v podhradí“ za podmienok uvedených v ponuke a za podmienky, že
bude zakúpený z mimorozpočtových zdrojov.
K bodu 5.:
Správa o postupe prác pri realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a obce –
písomne, priložené k zápisnici. Správu prezentovala Ing. Jurčacková, poslanci nemali žiadne
otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu o postupe prác pri realizácii
projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a obce na vedomie bez pripomienok.
K bodu 6.:
Čerpanie rozpočtu obce za I.polrok 2012 ( obec + škola) – písomne, priložené k zápisnici,
starosta obce podčiarkol, že v niektorých položkách vidieť výrazné šetrenie, v niektorých
naopak prečerpanie rozpočtu. V októbri prípadne v novembri bude musieť obecné
zastupiteľstvo prerokovať úpravu rozpočtu. šetrí sa aj na mzdových prostriedkoch.
E. Benko – finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí čerpanie rozpočtu obce za
1.polrok a odporučila obecnému zastupiteľstvu čerpanie schváliť. K čerpaniu rozpočtu obce
neboli vznesené žiadne pripomienky alebo otázky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7
poslancov, všetkých 7 bolo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo hospodárenie obce za 1.polrok
2012 bez pripomienok.
K bodu 7.:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za 1.polrok 2012 – predložila Mgr.
Hudecová, písomne, priložené k zápisnici. Vysvetlila postup pri vypracovaní správy
a zmenách, ktoré musela opraviť, keď spočítala niektoré položky 2x. Obecné zastupiteľstvo
nemalo k predloženej správe pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo Stanovisko hlavnej
kontrolórky k čerpaniu rozpočtu obce za 1.polrok 2012 na vedomie bez pripomienok.
K bodu 8.:
Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.24/2011 zo dňa 28.1.2011 ohľadne
vykonávania zvukových záznamov a videozáznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva –
starosta obce vysvetlil poslancom, že preveroval zákonnosť prijatého uznesenia a po
konzultácii s právničkou JUDr. Orgoníkovou, ktorá je odborným právnym poradcom pre
ZMOS, zistil, že toto uznesenie je v rozpore s Ústavou SR a preto je potrebné ho zrušiť.
Neznamená to, že sa na každom zasadnutí zastupiteľstva budú vykonávať zvukové záznamy,
ale keď príde občan alebo iný návštevník obce na zasadnutie zastupiteľstva, nikto mu nemôže
zabrániť v tom, aby si zasadnutie nahral. Nahrávanie sa bude realizovať vtedy, keď sa budú
prerokovávať závažné alebo zložité otázky, pri ktorých by mohla nastať pochybnosť
o výsledku rokovania zaznamenaná v zápisnici. Starosta dal o návrhu zrušiť uznesenie č.
24/2011 zo dňa 28.1.2011 hlasovať. prítomných 7 poslancov, všetkých 7 bolo za. Obecné
zastupiteľstvo zrušilo v plnom rozsahu uznesenie č. 24/2011 zo dňa 28.1.2011, ktoré bolo
prijaté v rozpore s Ústavou SR.
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K bodu 9.:
Beckovské slávnosti 2013 – starosta obce informoval, že obec organizovala slávnosti 10
rokov, potom ponúkla alternatívu usporiadania slávností agentúra Double Agency. Po
organizovaní osláv pri príležitosti 800. výročia 1.písomnej zmienky neboli na slávnosti
potrebné financie ani ľudia. Pred troma rokmi bola schválená zmluva – stanovisko právnika
o vypovedateľnosti zmluvy v prílohe zápisnice.
Ing. J. Martiš – myslí si, že slávnosti sú najväčšou propagáciou obce. Neboli sme schopní
slávnosti už organizovať. Nesúhlasí s rušením zmluvy s agentúrou, myslí si, že to funguje.
Keď sa hovorí o alternatívach, musíme mať možnosť s niečím to porovnať. Ak chce niečo
poriadať hrad – združenie, nech poriada.
E.Benko – na finančnej komisii prebehla búrlivá diskusia, čo vlastne máme z hradu, len
papierovanie. Ak chce agentúra Double Agency robiť slávnosti, nech robí, ale podobá sa to
skôr na letné hudobné festivaly, treba si povedať, čo vlastne chceme.
Mgr. Ilavská – na čo nám majú slúžiť slávnosti? od začiatku sa organizovali, ako slávnosti pre
Beckovčanov, má z toho niečo obec?
Ing. J. Martiš – keď sa robí zábava pre Beckovčanov, príde pár ľudí.
Starosta obce – nemuseli by sme robiť podujatie európskeho významu pre veľa ľudí. Nie vždy
je to o peniazoch.
Mgr. M. Striežencová – slávnosti sú pekné, ale občania sa vyjadrujú, že keď sa chceli baviť
po 24,00 hodine, usporiadatelia ich vyháňali z areálu, kedysi to tak nebolo.
E.Benko – čo chceme dosiahnuť? Aby mali Beckovčania vstup zadarmo? Keď mu
prenajmeme priestory za odplatu, budeme mať príjem do rozpočtu. Je to potrebné zvážiť. Keď
bude chcieť organizovať Združenie hradu slávnosti, môže ich robiť.
Ing. J. Martiš – musíme s agentúrou rokovať o podmienkach. E. Benko – môžu tu byť
v ďalších termínoch ďalšie podujatia. Beckovské slávnosti sme si nedali zaregistrovať, takže
ich agentúra môže použiť.
Starosta – my tvrdíme, že slávnosti priťahuje hrad, agentúra hovorí, že hudobné kapely.
Ing. M. Jambor – pritiahne to hlavne veľa mladých ľudí. Všade sa platí vstupné, preto si
myslí, že 2,50 eura nie je veľa.
Ing. D. Jarábková – keď si chce niekto pozrieť len stánky a má platiť takéto vstupné?
Mgr. I. Hudecová – ten čierny plot, ktorým mali areál parku ohradený bol hrozný, aby niekto
nemohol ani len nazrieť.
Starosta obce navrhol, aby sa s agentúrou rokovalo o podmienkach. Mgr. Striežencová –
dohodnúť aj prenájom priestorov aj polovičné vstupné pre Beckovčanov. Výpoveď zmluvy sa
musí dať, aby za 3 roky skončila jej platnosť. Starosta navrhol trojčlennú komisiu v zložení
starosta obce, zástupca starostu p. J. Zbudila a predseda fin. komisie E. Benko, ktorá bude
rokovať s predstaviteľmi Double Agency o podmienkach na budúci rok, ktoré by mali
zahŕňať prenájom verejných a ďalších priestorov, energie za spotrebu a polovičné vstupné pre
Beckovčanov. Poslanci obecného zastupiteľstva s týmto návrhom súhlasili. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu Beckovských slávností 2012.
K bodu 10.:
Zaburinené pozemky v obci – starosta obce objasnil poslancom, že v ostatnom období obec
eviduje viacero upozornení na zaburinené pozemky v rôznych častiach obce, hlavne
v intraviláne. Boli upozornení majitelia týchto pozemkov ako majitelia fotovoltaickej
elektrárne, p.MUDr. Baranovičová, majitelia pozemku po zhorenej krčme v strede obce.
Zaburinené pozemky po upozornení pokosili. Je preto potrebné, aby sa do riešenia uvedeného
problému zapojili všetky orgány na to kompetentné, najmä komisia životného prostredia,
ktorej členovia by mali monitorovať pozemky v obci a upozorňovať na nedostatky. Obecné
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zastupiteľstvo uložilo predsedovi a členom komisie ochrany životného prostredia pravidelne
upozorňovať na všetky lokality v obci, kde si vlastníci pozemkov neplnia povinnosti ohľadom
starostlivosti o svoje pozemky.
K bodu 11.:
Trojičné námestie – dopravné značenie – starosta obce informoval poslancov, že napriek
tomu, že sa pred zrekonštruovaným námestím nachádza dopravné značenie obmedzujúce
povolenú rýchlosť a najmä obmedzenie vjazdu vozidiel nad 3,5 tony, vchádzajú na námestie
napríklad autobusy . Pešia zóna nebola prijateľná, no môžeme vidieť, že námestie je od áut
zašpinené, parkuje tu veľa áut. Námestie musí byť 5 rokov udržateľné, nepoškodené. Preto
starosta obce navrhol, aby bola zriadená dočasná komisia, ktorá by hľadala riešenie na
usmernenie dopravy na námestí, poveril zložením komisie p. J. Zbudilu. Ten navrhol toto
zloženie komisie: J. Zbudila, Ing. M. Jambor, Mgr. M. Striežencová, J. Pavlíček, P. Hladký,
M. Nožina, I. Hladký, P. Čaňo. Obecné zastupiteľstvo nemalo k zloženiu komisie
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu
o situácii pri užívaní novo zrekonštruovaného námestia vozidlami cestnej premávky. Obecné
zastupiteľstvo zriadilo dočasnú komisiu pre prípravu riešenia otázky dopravného značenia na
zrekonštruovanom námestí v zložení: : J. Zbudila, Ing. M. Jambor, Mgr. M. Striežencová, J.
Pavlíček, P. Hladký, M. Nožina, I. Hladký, P. Čaňo.
K bodu 12.: - rôzne –
Žiadosť o odkúpenie pozemkov – žiadateľ Dalimír Uherčík, Beckov č.9 – starosta obce
vysvetlil, ktorých pozemkov sa žiadosť týka, jedná sa o časti pozemkov pri klube pri parku
a za ním. Obec vyzvala p. Uherčíka, aby opravil múr, ktorý sa nachádza na jeho pozemku a p.
Uherčík sa ohradil, že múr je z časti na obecnom pozemku. Preto chcel, aby obec
participovala pri oprave múra. Teraz si podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku, na ktorej sa
múr nachádza a pozemok siaha až pred poštu. Ing. Martiš nechápe, načo bude p. Uherčíkovi
úzka časť pozemku smerom k hlavnej ceste. Má spor s Hlávkovcami, takže možno to je
dôvod. E.Benko – na finančnej komisii prerokovali uvedenú žiadosť a komisia neodporučila
časti pozemkov odpredať. Obecné zastupiteľstvo odporučilo žiadosť odložiť na ďalšie
rokovanie zastupiteľstva a dať vytýčiť hranice pozemkov, aby bolo jasné o aké pozemky sa
jedná a či múr, ktorý sa má opraviť, je na našom pozemku.
Žiadosť p. Franiška Birasa, bytom Beckov č.600, o prevod pozemku, na ktorom sa nachádza
cesta k Ctiborovmu dvoru, od Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce – starosta
obce vysvetlil poslancom, že cesta, ktorá sa momentálne nachádza na pozemku parc. č.
5187/1 nie je vlastne oficiálne vybudovaná cesta. V prílohe zápisnice je písomné vysvetlenie.
Obec by musela dať vypracovať projektovú dokumentáciu na túto cestu, cestu vybudovať
a potom by mohla požiadať SPF o jej prevod do vlastníctva obce. Nakoľko obec nemá
finančné prostriedky ani na vypracovanie projektovej dokumentácie, starosta obce navrhol
poslancom žiadosti nevyhovieť. Poslanci nemali k predloženému pripomienky. Všetci
prítomní poslanci (7) boli za neschválenie prevodu pozemku.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vysvetlenie postupu pri prevode pozemku
z vlastníctva SR – SPF do vlastníctva obce. Obecné zastupiteľstvo neschválilo prevod
pozemku KN-E parc.č. 5187/1 z vlastníctva SR SPF do vlastníctva obce.
Obratisko na konci Veternej ulice – starosta obce informoval, že situáciu bol preveriť s p. J.
Pavlíčkom, ktorý je odborne spôsobilou osobou v oblasti poradenstva a inžinieringu v cestnej
doprave a ten odporučil obratisko ponechať z dôvodu obslužnosti komunikácie. E.Benko –
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informoval, že finančná komisia odporučila stanoviť výšku nájmu za rok na 60,00 eur.
Starosta obce navrhol 80-100 eur ročne, 60 eur sa mu zdá málo. Ing. M. Jambor – každý rok
sa nájom o infláciu zvyšuje. E.Benko – je uzavretá platná nájomná zmluva, musela by sa
vytvoriť nová zmluva. Starosta dal hlasovať najskôr o návrhu finančnej komisie. Prítomných
7 poslancov, všetci za. Návrh bol schválený. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu výšky
nájmu za obratisko na ulici Veterná na sumu 60,00 eur na rok.
Výber dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych zariadení na Obecnom úrade – kultúrnom
dome – Ing. M. Jurčacková predložila poslancom písomne materiál – výber dodávateľa,
priložené k zápisnici. 3 ponuky, najvýhodnejšia bola ponuka firmy E.Čiklovoá – REX ,
Beckov č.200. Práce na rekonštrukcii začnú koncom septembra. Každá ponuka obsahovala
výkaz, výmer, ocenené práce podľa prílohy. Ing. Jambor sa informoval, či sa za poskytnuté
peniaze nedajú zrekonštruovať aj sociálne zariadenia na OcÚ. Na takú rekonštrukciu nemáme
peniaze. Výber použitých materiálov a zariadenia bude robiť odstarávateľ, teda obec.
Vzhľadom k tomu, že najnižšiu ponuku dala firma REX, odporučila Ing. Jurčackovú
obecnému zastupiteľstvu schváliť ako dodávateľa uvedenú firmu a jej cenu. Starosta obce dal
hlasovať, prítomných 7 poslancov, 6 za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo
schválilo dodávateľa na rekonštrukciu sociálnych zariadení na OcÚ – Kultúrny dom, firmu
Edita Čikelová – REX, Beckov č.200 za cenu uvedenú v ponuke.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že by sa z ... fondov dali získať financie na 1.etapu
kanalizácie obce. E.Benko – na finančnej komisii boli Ing. Jurčackovou informovaní, padol
názor, že pokiaľ nie sú dokončené projekty na hrad a vyplatené úvery, nemala by sa obec
ďalej zadlžovať a vstupovať do týchto iniciatív. Ing. J. Martiš – z vlastnej skúsenosti na
Východnom Slovensku môže povedať, že v obciach majú problém, aby sa 80 % občanov
pripojilo na kanalizáciu, dokonca na verejný vodovod. Pokiaľ by sa pristúpilo k realizácii
nejakej etapy, mali by sa s občanmi podpísať zmluvy o budúcej zmluve o pripojení. Starosta
obce – zatiaľ necháme, aby sa dokončili návrhy.
Družba s obcou Slavkov – starosta obce vyjadril sklamanie, že na Folklórnom dni v Slavkove
sa nikto z poslancov nezúčastnil. Išlo len zopár dôchodcov a pár občanov. 20.októbra bude
kultúrna komisia organizovať nultý ročník „Dňa obce“, v rámci ktorého by sa piekol
rekordný mrežovník, bola by výstava – súťaž o najkrajšiu tekvicu, šarkana, útok hasičov,
súťaž v hode šípkami a iné aktivity, na ktorý by sa Slovkovčania mohli pozvať.
Mgr. Striežencová predložila návrh na dve nové členky do kultúrnej komisie a to Bc. Ľubicu
Babulicovú, Beckov č.52 a Renátu Čaňovú, Beckov č.73. Starosta obce dal o návrhu
hlasovať, prítomných 7 poslancov, všetci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo nové
členky do kultúrnej komisie a to Bc. Ľubicu Babulicovú, Beckov č.52 a Renátu Čaňovú,
Beckov č.73.
K bodu 13.:
V diskusii Ing. Jarábková informovala o zasadnutí KOŽP, na ktorom členovia komisie navrhli
výsadbu zelene pred obecným úradom, pri kaplnke, pred zdravotným strediskom, v záhrade
evanjelického kostola, budú sa musieť vyzvať tí, ktorí ešte nevysadili náhradnú výsadbu za
výrub a tí, ktorých stromy uschli. Komisia monitorovala čierne skládky odpadu v Kúte, pod
Skalicami, pri Váhu. Navrhujú zaviesť fotopasce na porušiteľov zákona.
Ing. M. Jambor upozornil, že skládka stavebného materiálu pod diaľničným mostom pri
ihrisku by mala firma REX odstrániť z bezpečnostného hľadiska, starosta obce reagoval, že je
to vecou Diaľničnej spoločnosti.
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Areál škôlky – či sa nedajú opraviť lavičky a vymeniť piesok v pieskovisku. Starosta
odpovedal, že vymeniť piesok nie je problém, ale dodržiavanie zákona ohľadne pieskovísk
problémom je a pieskoviská v obci sú na riziko starostu.
Ing. J. Martiš sa informoval , či funguje Rada školy. E.Benko upozornil, že skončením
volebného obdobia sa skončil aj mandát pre poslancov, ktorí pôsobili v Rade školy pri ZŠ
s MŠ J.M.Hurbana v Beckove, pretože nemôže vzhľadom na časovú nedostupnosť pôsobiť
v rade, zastupiteľstvo by malo zvoliť nových zástupcov obecného zastupiteľstva v Rade
školy.
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ilavská informovala poslancov o rekonštrukcii niektorých
školských priestorov, z ktorých vznikli alebo vzniknú rekonštrukciou uholne malá telocvičňa,
historická trieda, vonkajšie priestory odvodnili, vybudujú chodník a altánok, ktorý chcú
oplotiť. Prerábajú služobný byt na knižnicu.
Problémom sa stal školský klub detí, do ktorého sa prihlásilo 33 detí, čo prekračuje možnosti
učiteľky aj priestorov. Mala by vzniknúť druhá trieda školského klubu, ale bola by potrebná
druhá sila.
Keby sa zastupovanie pokrývalo učiteľkami, bolo by to ešte viac peňazí z rozpočtu.
Občanom nemôžeme povedať, že deti nezoberieme do družiny, na tom sa zhodli všetci
poslanci. Je potrebné zo strany p. riaditeľky, aby vyčíslila náklady, z toho koľko môže
poskytnúť škola a koľko bude potrebné z rozpočtu obce. Či je potrebné na celý úväzok alebo
len čiastočný. Po týchto informáciách sa môže rozhodnúť.
Ing. J. Martiš – upozornil, že v ponuke káblovej televízie nie je žiadny anglicky hovoriaci
kanál. V Kúrii Beckov sa majiteľ rovnako sťažuje, že hostia si žiadajú takúto stanicu. Obec
osloví p. J. Gregora, aby pripravil ponuku na jeden nemecky, jeden anglicky hovoriaci kanál
a stanicu Daj to!
K bodu 14.:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa
7.9.2012:
Uz.č.182/2012 - Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí
konaných dňa 15.6.2012 a 13.7.2012 bez pripomienok.
Uz.č.183/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zakúpenie filmu „Beckov
a v podhradí“ za podmienok uvedených v ponuke a za podmienky, že bude
z financií z mimorozpočtových zdrojov.
Uz.č.184/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o realizácii
financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a obce bez pripomienok.
Uz.č.185/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo hospodárenie obce za 1.polrok
pripomienok.

6

na hrade
zakúpený
projektov
2012 bez

Uz.č.186/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontrolóra
k čerpaniu rozpočtu obce a k čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov za 1.polrok
2012.
Uz.č.187/2012 – Obecné zastupiteľstvo zrušilo v plnom rozsahu svoje uznesenie č. 24/2011
zo dňa 28.1.2011.
Uz.č.188/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu
Beckovských slávností 2012.
Uz.č.189/2012 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedovi a členom komisie ochrany
životného prostredia pravidelne upozorňovať na všetky lokality v obci, kde si vlastníci
pozemkov neplnia povinnosti ohľadom starostlivosti o svoje pozemky.
Uz.č.190/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o situácii pri užívaní
novo zrekonštruovaného námestia vozidlami cestnej premávky.
b) Obecné zastupiteľstvo zriadilo dočasnú komisiu pre prípravu návrhu riešenia otázky
dopravného značenia na zrekonštruovanom námestí v zložení: J. Zbudila, Ing.M. Jambor,
Mgr.M. Striežencová, J. Pavlíček, P. Hladký, M. Nožina, I. Hladký, P. Čaňo.
Uz.č.191/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. D.Uherčíka, Beckov
č.9 o odkúpenie pozemkov.
b) Obecné zastupiteľstvo odporučilo dať vytýčiť hranice pozemkov v predmetnej lokalite.
Uz.č.192/2012 a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vysvetlenie postupu pri prevode
pozemku z vlastníctva SR-SPF do vlastníctva obce.
b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo prevod pozemku KN-E parc.č. 5187/1 z vlastníctva SR
SPF do vlastníctva obce.
Uz.č.193/2012 a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko
k jestvujúcemu obratisku na ulici Veterná spracované odborne spôsobilou osobou v oblasti
poradenstva a inžinieringu v cestnej doprave.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu výšky nájmu na sumu 60,00 euro/rok.
Uz.č.194/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na Rekonštrukciu sociálnych
zariadení na OcÚ Beckov - Kultúrny dom firmu Edita Čikelová – REX, Beckov č.200 za
cenu 11 161.79 eur.
Uz.č. 195/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nové členky do kultúrnej komisie a to Bc.
Ľubicu Babulicovú, Beckov č.52 a Renátu Čaňovú, Beckov č.73.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie. Po vyčerpaní všetkých bodov programu
starosta obce zasadnutie ukončil.
V Beckove, 11.9.2012
Zapísala A.Benková
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Romana Muráriková

.....................................................
Karol Pavlovič
starosta obce

Ernest Benko
.......................................................
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