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14. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 23.3.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

3. Kontrola uznesení 

4. Správa Obecného hasičského zboru Beckov za rok 2011 – predkladá veliteľ OHZ 

5. Plán činnosti OHZ pre rok 2012 - predkladá veliteľ OHZ 

6. Správa hl. kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol v roku 2011 –  

 Mgr. I. Hudecová 

7. Plán kontrol  pre rok 2012 – Mgr. I. Hudecová 

8. VZN obce Beckov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa 

školského zariadenia – predkladá starosta obce 

9. Plány práce komisií pri OZ na rok 2012 – predkladá zástupca starostu J. Zbudila 

10. Správa o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2011 – predkladá starosta obce a predseda inventarizačnej komisie 

11. Úprava rozpočtu obce – Mgr. I. Hudecová 

12. Prejednanie a schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, na začiatku zasadnutia bolo 

prítomných 8 poslancov, neskôr 9. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov,  zasadnutie je uznášania schopné. 

 

K bodu 2.: 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. M. Striežencovú a Mgr. R. Murárikovú. Za 

overovateľov zápisnice : p. M. Jaroščiaka a p. J. Zbudilu. Zapisovateľka p. A. Benková. 

Starosta obce navrhol doplniť program o bod, na ktorý sa pozabudlo a to Informácia o stave 

prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu, ktorý pripravila Ing. M. 

Jurčacková, po bode 11. ako bod 11 a. Zároveň starosta obce navrhol preložiť bod 12. celkom 

na záver rokovania, kedy nebude prítomný. Obecné zastupiteľstvo s návrhom programu aj  

s navrhnutými úpravami programu súhlasilo, všetci poslanci boli za. Rovnako schválili 

návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 3.: 

Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13.1.2012 

previedol zástupca starostu p. J. Zbudila, bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.1.2012 na vedomie 

bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Správa Obecného hasičského zboru  Beckov za rok 2011 – predložil  veliteľ OHZ p. Pavol 

Strieženec, písomne, priložené k zápisnici. P. M. Jaroščiak – podporovať hasičský zbor 
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neznamená podporovať len nejakých pán nadšencov. Dnešná doba prináša rôzne 

nepredvídateľné udalosti, horí dom, pri búrke zatopí pivnicu, ako sa vyčerpá voda? Hasiči 

nemajú ponorné čerpadlo, prečo sa vyčerpala len polovica finančných prostriedkov, ktoré boli 

určené na obecný hasičský zbor a nekúpilo sa napríklad čerpadlo? Nikto sa veliteľa nepýta, 

ako hasičský zbor funguje? 

E. Benko – kedysi hasiči nedostávali nič, potom dostávali 120 tis. Sk, prečo sa vtedy 

nekupovalo, čo bolo  potrebné? Ostatné vybavenie hasičov zaznamenalo progres. 

Starosta obce – peniaze sa v minulosti zboru dávali, financovanie do budúcnosti bude 

problematické. Keď hasiči nejdú v roku ani raz na súťaž, asi bude niekde problém.. 

Mgr. M. Striežencová – keď chodili so žiakmi na súťaže, museli si požičiavať striekačku PPS, 

je problém v nedostatku techniky. 

Ing. M. Jambor – myslí si, že by mali cvičiť najmä akcieschopný hasiči – dospelý, čo ak sa 

vyskytne požiar. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti OHZ v Beckove. 

Vzalo tiež na vedomie, že OHZ potrebuje riešiť technické vybavenie – akcieschopnosť 

hasičského zboru. Je potrebné vyšpecifikovať, akú techniku je najviac potrebné doplniť 

a pripraviť návrh do rozpočtu obce. 

 

K bodu 5.: 

Plán činnosti OHZ na rok 2012 – predložil veliteľ p. P. Strieženec, písomne, priložené 

k zápisnici. M.  Jaroščiak – máme v pláne opravu techniky, aj na to sú potrebné finančné 

prostriedky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán činnosti OHZ v Beckove na rok 

2012 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Správa hl. kontrolórky obce za rok 2011 – predložila Mgr. I. Hudecová, písomne, priložená 

k zápisnici. Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonaných kontrol v roku 2011 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Plán kontrol hl. kontrolórky na rok 2012 – predložila Mgr. I. Hudecová, hl. kontrolórka obce. 

Písomne, priložené k zápisnici. Poslanci nemali k plánu kontrol žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie plán kontrol hl. kontrolórky obce na rok 2012 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

VZN obce Beckov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa 

školského zariadenia – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Nariadenie 

bolo na 15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce od 8.3.2012. VZN cituje všetky potrebné 

náležitosti podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a a školskej samospráve 

a je v súlade s jeho novelizáciou, z ktorej vyplýva povinnosť obcí prijať nariadenie, v ktorom 

upraví výšku a spôsob poskytovania dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Poslanci obdržali návrh 

VZN písomne spolu s pozvánkou na zasadnutie zastupiteľstva. Nikto nemal k predloženému 

návrhu VZN pripomienky. Prítomných 8 poslancov, starosta obce dal hlasovať. Všetkých 8 

poslancov bolo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia bez pripomienok. 
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K bodu 9.: 

Plány práce komisií pri OZ na rok 2012 – predložil zástupca starostu J. Zbudila, informoval 

o tom, že všetky komisie predložili svoje plány činnosti na rok 2012. Pripomienka ku 

kultúrnej komisii, či je potrebné, aby komisia tak často zasadala. Majú veľa podujatí, ktoré je 

potrebné organizačne pripraviť. 

Komisia verejného poriadku by mala častejšie spraviť kontrolu verejných priestranstiev, tej sa 

musia zúčastniť aspoň traja členovia komisie. Starosta obce upozornil, že by bolo potrebné 

vykonať aj kontrolu reštauračných zariadení a pohostinstiev po ôsmej hodine, kde býva veľa 

školopovinných detí. 

P. J.Zbudila upozornil, že nový člen poslaneckého zboru nie je zatiaľ členom žiadnej komisie. 

Starosta obce pripomenul, že je potrebné na podujatia zháňať sponzorov. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo plány práce komisií pri obecnom zastupiteľstve na rok 2012 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 10.: 

Správa o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2011 – predložil  starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Rovnako je k zápisnici 

priložená Zápisnica o neupotrebiteľnosti vecí, zoznam toho majetku, ktorý je potrebné 

vyradiť. V budúcnosti sa z inventúry vylúči škola, tá tvorí samostatný právny subjekt, je 

v právomoci p. riaditeľky školy, aby  o inventúre a o vyradení nepotrebného a poškodeného 

majetku rozhodla. Starosta obce odporúča robiť inventúru každý rok, napriek tomu, že zákon 

ukladá raz za dva roky. E. Benko – bolo by vhodné, aby veci, ktoré chce niekto vyradiť, boli 

sústredené na jednom mieste, pokiaľ je to možné. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

Správu o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2011 bez pripomienok. 

 

K bodu 11.: 

Úprava rozpočtu obce na rok 2012 – predložil starosta obce, písomne, priložená k zápisnici. 

Rozpočet je potrebné upraviť v príjmovej aj vo výdavkovej časti. Jedná sa o úpravy transferov 

na matriku, hlásenie pobytu obyvateľov, transferu na prenesené kompetencie pre základnú 

školu. K úprave rozpočtu je vyhotovená tabuľka so zmenami rozpočtu. Poslanci nemali 

k zmene rozpočtu pripomienky. Prítomných 9 poslancov, starosta dal o zmene rozpočtu 

hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2012 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 11 a): 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu – 

predložila Ing. M. Jurčacková, písomne, priložené k zápisnici. Ďalej informovala poslancov 

o dotácii na NKP hrad Beckov z Ministerstva kultúry SR vo výške 40 000,00 eur. 

Informovala  o otvorení hradu po rekonštrukcii – 12.5. pre Beckovčanov s občerstvením, 

18.5. 2912 Slávnostné otvorenie hradu pre pozvaných hostí, 19.5.2012 pre verejnosť + 

vstupné. Ing. J. Martiš sa informoval, či je všetko zaplatené. Myslí si, že informácia by mala 

obsahovať aj čísla, dať ich do tabuľky, aby bol prehľad, koľko bude obec ešte platiť, ako sa 

spláca úver. Ing. Jurčacková – môžeme to pripraviť do týždňa a potom rozposlať poslancom 

na e-mail. Ing. Jurčacková – platby boli zrealizované.  E. Benko sa informoval, čo budeme 

doplácať. Múr pri studni zo severnej strany sa mu zdá, že nie je dokončený. Ing. M. 

Jurčacková – všetko bolo spravené podľa projektu. 

J. Zbudila – kto bude realizovať poslednú dotáciu, ktorú sme dostali od MK SR? – 

nezamestnaní pod dozorom oprávnenej osoby. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

informáciu o stave prác na realizácii projektov financovaných z EF a štátneho rozpočtu 
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s pripomienkou vypracovania finančného plnenia do 1.4.2012 v prehľade, za vypracovanie 

ktorého je zodpovedná Ing. M. Jurčacková. Finančné vyhodnotenie čerpania financií na 

realizáciu projektov z EF zašle Ing. Jurčacková do 1.4.2012 poslancom na e-maily. 

 

K bodu 13.: - rôzne –  

Starosta obce informoval poslancov o vytvorení policajného okrsku v obvode obcí za Váhom 

od Beckov po Novú Lehotu. Polícia potrebuje priestory na prenajatie, budú zabezpečovať 

bezpečnosť v regióne. 

 

Žiadosť Oddielu kulturistiky a fitness P+D Jarábek, Beckov č. 428 ohľadne poskytnutia 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 1000 eur na medaile pre finalistov 

Majstrovstiev Slovenska v kulturistike, fitness a bodyfitness, ktoré sa uskutoční v Beckove  

14.4.2012. pani Ing. D. Jarábková vie o situácii obce, že nemá peniaze nazvyš, ale 

majstrovstvá  mohli organizovať aj v Novom Meste nad Váhom, ale chceli v Beckove, aby sa 

zviditeľnila obec. E. Benko – obec poskytuje bezplatný prenájom kultúrneho domu, energie, 

to nie sú malé položky. J. Zbudila – musí sa opakovať, že obec poskytuje dosť a nemáme 

financie na sponzorstvo. Starosta obce dal o žiadosti hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 2 

proti, 7 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Oddielu kulturistiky 

a fitness P+D Jarábek, Beckov č. 428 ohľadne poskytnutia finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce na medaile pre finalistov Majstrovstiev Slovenska v kulturistike, fitness 

a bodyfitness. 

 

Starosta obce podal informáciu Štátnej a veterinárnej a potravinovej správy SR o odchyte 

túlavých a zabehnutých zvierat, v ktorej sa uvádza, že odchyt je potrebné zabezpečiť 

u špecializovaného subjektu, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat na základe povolenia 

veterinárnej správy. Písomná informácia v prílohe zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

informáciu na vedomie. 

 

Žiadosť Martina Reháka a Moniky Rehákovej, bytom Beckov č. 441 o odkúpenie časti 

pozemkov parc. č. 707/5 o výmere 244 m2 a parc. č. 371/5 o výmere 68 m2, ktoré sú vo 

vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť a uložilo finančnej komisii  

pripraviť stanovisko k žiadosti do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Poslankyňa Mgr. Martina Striežencová vysvetlila zastupiteľstvu, že nemôže z dôvodu 

pracovného vyťaženia pracovať v Redakčnej rade Beckovských novín, preto požiadala 

o uvoľnenie z tejto funkcie, zároveň navrhla novú členku redakčnej rady Kristínu Jurzovú, 

bytom Beckov č. 98, ktorá so svojou činnosťou v redakčnej rade súhlasí, študuje žurnalistiku 

a o túto činnosť má záujem. 

Obecné zastupiteľstvo uvoľnilo Mgr. M. Striežencovú z funkcie členky Redakčnej rady  

Beckovských novín a schválilo za novú členku Kristínu Jurzovú, bytom Beckov č. 78. 

Ing. D. Jarábková si myslí, že v tomto roku bude málo čísiel Beckovských novín 4 + vianočné 

číslo, informácie sú neaktuálne, nemôžu dávať dostatočné množstvo fotografií.  

Starosta obce – nie je dostatok financií, aj keď si ľudia za noviny platia, zďaleka to nepokrýva 

náklady na vydávanie novín. 

P. M. Jaroščiak sa informoval, či v Beckove funguje obecný kanál v káblovej televízii, 

pretože niektoré obce, mestá zrušili noviny a  majú takého aktuálne informácie uverejnené na 

obecnom kanáli. 

 

Pán J. Zbudila navrhol p. Jaroščiakovi, aby si vybral, v ktorej komisii by chcel pracovať. Je to 

však limitované počtom členov komisií, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na začiatku 
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volebného obdobia. Pretože v KOVP je už veľa členov, bude teda členom komisie životného 

prostredia. J. Zbudila navrhol poslancom, aby schválili p. Miloša Jaroščiaka za člena KOŽP. 

Starosta dal hlasovať, 8 poslancov za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

p. Miloša Jaroščiaka, bytom Beckov č.374 , za člena Komisie ochrany životného prostredia. 

 

Prítomná občianka p. Alica Stehlíková sa informovala, ako dopadlo riešenie sťažnosti, ktorú 

podala na obecnom úrade ohľadne materskej školy. Starosta obce ju informoval, že bola 

presunutá do kompetencie riaditeľky školy a tá by ju mala do 60 dní doriešiť a následne 

informovať. 

 

E. Benko – mali by byť poslanci informovaní o činnosti Združenia Beckovský hrad – 

k otvoreniu hradu je prijatý kastelán a manažér, budú mať prenajatú kanceláriu na obecnom 

úrade. 

M. Jaroščiak – ako občan Beckova bude platiť plnú výšku vstupného? Starosta obce mu 

odpovedal, že Beckovčania budú mať polovičnú zľavu. 

 

K bodu 12.: 

Prejednanie a schválenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. – predložil 

zástupca starostu p. Zbudila, písomne zdôvodnené v prílohe zápisnice. P. Zbudila vysvetlil, že 

v neprítomnosti p. Hurtíka starosta obce vykonáva činnosti spojené s vedením obecnej 

prevádzky. 

Mgr. M. Striežencová navrhla,  či by prevádzku nemohla viesť p. I. Martišová. P. Zbudila – 

starosta obce ako štatutár rozhoduje o pracovnom zaradení pracovníkov obce. Ďalej p. 

Zbudila objasnil, že návrh úpravy platu starostu je v súlade so zákonom, takže každoročne 

musí obecné zastupiteľstvo plat starostu prehodnocovať a schvaľovať. Navýšenie 44 eur je 

dané priemerným platom v národnom hospodárstve dosiahnutom v minulom roku. Navyše 

vykonáva práce za vedúceho prevádzky. 

Ing. J. Martiš – ešte v decembri sa o tom na zastupiteľstve hovorilo, aby sa dvakrát 

neprejednával plat starostu, že sa schváli podľa zákona. Keby nebola funkcia vedúceho, určite 

sa ušetria financie. 

M. Jaroščiak – má pocit, že si vynucuje zvýšenie platu a nepripúšťa inú alternatívu. Ing. M. 

Jambor – starosta direktívne pristupuje k riešeniu tejto otázky. Aj ďalší poslanci mali ten 

pocit. E. Benko – nie je koncepcia fungovania prevádzky, ťažko plánovať financie. Pokiaľ 

zastupuje starosta, môžu sa financie vlastne ušetriť. Navrhol zvýšiť plat starostu o 150,00 eur. 

P. J. Zbudila dal hlasovať.  Za boli 4 poslanci, proti 5. Návrh nebol schválený. Ing. M. Jambor 

navrhol 100,00 eur. P. J. Zbudila dal hlasovať.  4 za, 4 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Ani tento 

návrh nebol schválený. P. Zbudila navrhol 125,00 eur a o návrhu dal hlasovať. 6 poslancov 

bolo za, 3 boli proti. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce v zmysle zákona č. 

253/1994 Z.z. vo výške 2148,00 eur. 

 

K bodu 14.: 

Diskusia prebiehala súčasne ku každému bodu programu. Poslanci mali možnosť 

k prejednávaným otázkam zaujať stanovisko. 

 

K bodu 15.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

23.3.2012: 

 

Uz.č. 143/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 13.1.2012 bez pripomienok.  
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Uz.č.144/2012  –  Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie Správu Obecného hasičského 

zboru Beckov za rok 2011 s pripomienkou, že OHZ potrebuje riešiť technické vybavenie 

zboru. Veliteľovi ukladá vyšpecifikovať, akú techniku je najviac potrebné doplniť a pripraviť 

návrh do rozpočtu obce. 

 

Uz.č. 145/2012  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán činnosti OHZ pre rok 2012 

bez pripomienok. 

 

Uz.č.146/2012  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu hl. kontrolórky obce 

o výsledku vykonaných kontrol v roku 2011 bez pripomienok. 

 

Uz.č.147/2012 –  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán kontrol hl. kontrolórky obce 

Beckov pre rok 2012 bez pripomienok. 

 

Uz.č.148/2012  – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2012 obce Beckov o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia bez pripomienok.  

 

Uz.149/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plány práce jednotlivých komisií pri OZ na 

rok 2012 bez pripomienok. 

 

Uz.č.150/2012 –Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o vykonanej inventarizácii 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Beckov k 31.12.2011 bez 

pripomienok. 

 

Uz.č.151/2012 – Obecné zastupiteľstvo  schválilo úpravu rozpočtu obce Beckov č. 1 bez 

pripomienok. 

 

Uz.č.152/2012 – Obecné zastupiteľstvo určilo v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom  postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení 

neskorších  predpisov plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom  hospodárstve vyčíslenej na základe  údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku podľa § 4, ods. 1, bod 3)  zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 38% v zmysle § 4, ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Uz.č.153/2012 –  na vedomie informáciu stave prác na realizácii projektov financovaných 

z EF a ŠR s pripomienkou, že finančné vyhodnotenie čerpania financií na realizáciu projektov 

z EF zašle Ing. Jurčacková do 1.4.2012 poslancom na e-maily. 

 

Uz.č.154/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o poskytnutí dotácie z MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 

40 000 eur na podporu realizácie projektu s názvom Obnova NKP hrad Beckov s účasťou 

pracovníkov v evidencii nezamestnaných. 

 

Uz.č.155/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu Štátnej a veterinárnej 

správy SR týkajúcu sa odchytu túlavých a zabehnutých zvierat odborne spôsobilými osobami. 
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Uz.č.156/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Oddielu kulturistiky 

a fitness P+D Jarábek, Beckov č.428 ohľadne poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu 

obce vo výške 1000 eur za účelom zabezpečenia medailí pre finalistov Majstrovstiev 

Slovenska v kulturistike, fitness a bodyfitness, ktoré sa uskutoční v Beckove dňa 14.4.2012. 

 

b) – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Oddielu kulturistiky a fitness P+D Jarábek, 

Beckov č.428 ohľadne poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce za účelom 

zabezpečenia medailí pre finalistov Majstrovstiev Slovenska v kulturistike, fitness 

a bodyfitness, ktoré sa uskutoční v Beckove dňa 14.4.2012. 

 

Uz.č.157/2012 – a ) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Martina a Moniky 

Rehákových, bytom Beckov č. 441 o odkúpenie pozemkov parc.č. 707/5 o výmere 244 m2 

a pozemku parc.č. 371/5 o výmere 68 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce. 

 

b) – Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť stanovisko k uvedenej žiadosti 

do budúceho zasadnutia OZ. 

 

Uz.č.158/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie žiadosť redakčnej rady 

Beckovských novín o uvoľnenie Mgr. Martiny Striežencovej, Beckov č.418, z redakčnej rady 

Beckovských novín. Zároveň berie na vedomie návrh redakčnej rady na novú členku Kristínu 

Jurzovú, bytom Beckov č.98, ktorá sa aktívne zapája do tvorby Beckovských novín. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo uvoľnenie Mgr. Martiny Striežencovej, bytom Beckov 

č.418  z redakčnej rady a zároveň schvaľuje za členku Redakčnej rady Beckovských novín 

Kristínu Jurzovú, bytom Beckov č.98. 

 

Uz.č. 159/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Miloša Jaroščiaka, bytom Beckov č. 374, 

za člena komisie ochrany životného prostredia.   

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 23.3.2012. 

Po vyčerpaní programu zástupca starostu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 27.3.2012 

Zápis spracovala A.Benková 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

........................................................... 

 Jaroslav Zbudila 

 

        Karol Pavlovič 

        starosta obce 

 

........................................................... 

 Miloš Jaroščia 


