15. z á p i s n i c a
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 15.6.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Marek Jambor, Miloš Jaroščiak
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľba komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rekonštrukcia orgánov Muzeálne nádvorie, príspevková organizácia – starosta obce
5. Správa o postupe prác pre realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu
a prostriedkov obce – Ing. Jurčacková
6. Zmluva o prenájme nebytových priestorov (kancelárie) pre združenie právnických osôb
Beckovský hrad – starosta obce
7. Zmluva o nájme medzi Obcou Beckov a Beckovským hradom – združením právnických osôb
– Ing. Jurčacková
8. Návrh Memoranda ohľadne Zmien a doplnkov ÚPN obce Beckov – starosta obce
9. Návrh predaja majetku obce – stánok Esex – predseda FK
10. VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia a výšky úhrady za sociálne služby na
území obce Beckov – predsedníčka SK
11. Hospodárenie obce Beckov a Záverečný účet obce za rok 2011 – starosta obce a hl.
kontrolórka obce
12. Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu za r. 2011.
13. Kronika obce – výmena kronikárov – starosta obce
14. Zmena organizačnej štruktúry obce Beckov - informácia
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie, záver
K bodu 1.:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov (na
začiatku rokovania prítomných 5 poslancov, neskôr 7) a hostí. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie je uznášania schopné.
K bodu 2.:
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Annu Kabelíkovú a p. Jaroslava Zbudilu. Za
overovateľov zápisnice : p. Ing. Darinu Jarábkovú a Mgr. Martinu Striežencovú. Zapisovateľka p.
A. Benková. Starosta obce navrhol hlasovať za program podľa pozvánky. Obecné zastupiteľstvo
s návrhom programu súhlasilo, všetci 5 poslanci boli za. Rovnako schválili návrhovú komisiu
a overovateľov zápisnice.
K bodu 3.:
Kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.3.2012 previedol
zástupca starostu p. J. Zbudila, bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.3.2012 na vedomie bez pripomienok.
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K bodu 4.:
Rekonštrukcia orgánov Muzeálne nádvorie, príspevková organizácia – starosta obce predložil
návrh zmeny, písomne, priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh
rekonštrukcie orgánov príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne nádvorie a rekonštrukciu
orgánov schválilo.
K bodu 5.:
Správa o postupe prác pre realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu
a prostriedkov obce – Ing. Jurčacková pripravila správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice. Písomné
otázky od poslancov neboli na OcÚ doručené. E. Benko – na finančnej komisii členov zaujímalo,
aký bude dopad na rozpočet obce. Preplatenie čakáme až koncom júla. Nedajú sa zatiaľ povedať
reálne čísla. Definitívnu čiastku budeme vedieť až po spracovaní poslednej žiadosti. Hneď po
výsledku finančnej kontroly dostanú poslanci e-mailom správu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie Správu o realizácii projektov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Doporučilo obecnému
úradu spracovať správu o financovaní po vykonanej finančnej kontrole a zaslať ju poslancom emailovou poštou.
K bodu 6.:
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (kancelárie) pre združenie právnických osôb
Beckovský hrad – návrh zmluvy písomne, tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce objasnil, že sa
jedná o kanceláriu na obecnom úrade, nájomný pomer trvá od 1.5.2012. Finančná komisia návrh
zmluvy prerokovala, odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť. Starosta obce dal o uznesení
hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetkých 6 hlasovalo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo
Zmluvu o prenájme nebytových priestorov (kancelárie) pre združenie právnických osôb
Beckovský hrad.
K bodu 7.:
Zmluva o nájme medzi Obcou Beckov a Beckovským hradom – združením právnických osôb –
Ing. Jurčacková predložila poslancom návrh zmluvy, ktorý obrdžali spolu s pozvánkou na
zasadnutie, tvorí prílohu zápisnice. E. Benko – nájomné je splatné v nasledujúcom roku, aspoň do
31.1. Obec ako majiteľ hradu bude musieť prevádzať drobné opravy – prevádzka. Všetku
prevádzku hradu hradí Združenie. Ing. Jurčacková – zisk nebude hrad vykazovať, pretože ak
vznikne prebytok, bude sa investovať do ďalšej rekonštrukcie hradu. Finančná komisia
odporučila zmluvu schváliť. Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci za.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme medzi Obcou Beckov a Beckovským hradom –
združením právnických osôb.
K bodu 8.:
Návrh Memoranda ohľadne Zmien a doplnkov ÚPN obce Beckov – písomne, priložené
k zápisnici, predložené starostom obce, jedná sa o dohodu tretích osôb s obcou o vypracovaní
Zmien a doplnkov územného plánu obce vyplývajúcich so žiadostí, ktoré obecné zastupiteľstvo
v predchádzajúcom období schválilo. Starosta obce dal o memorande hlasovať, prítomných 7
poslancov, všetkých 7 bolo za.
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K bodu 9.:
Návrh predaja majetku obce – stánok Esex – písomne, priložené k zápisnici s dôvodovou
správou, finančná komisia odporučila stánok odpredať za cenu 550,00 eur. Stánok bol kúpený nie
ako nový v roku 1996 pri otvorení hradu. Predaj sa vyhlási v miestnom rozhlase, oznam sa
umiestni na informačnej tabuli a na internete. Starosta obce dal o predaji stánku hlasovať,
prítomných 7 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj stánku ESEX za
podmienok uvedených v zápisnici.
K bodu 10.:
VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia a výšky úhrady za sociálne služby na
území obce Beckov – písomne, priložené k zápisnici, poslanci návrh Dodatku č.1 k VZN obdržali
s pozvánkou. V dôvodovej správe predkladateľka p. Mgr. D. Badžgoňová odôvodňuje potrebu
prijatia tohto dodatku. Predsedníčka sociálnej komisie informovala poslancov, že prerokovali na
svojom zasadnutí návrh Dodatku č.1 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia
a výšky úhrady za sociálne služby na území obce Beckov a komisia odporúča dodatok schváliť.
Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať,
prítomných 7 poslancov, všetci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 VZN
o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území
obce Beckov bez pripomienok.
K bodu 11.:
Hospodárenie obce Beckov a Záverečný účet obce za rok 2011 – písomne, priložené k zápisnici,
predložil starosta obce. Záverečný účet bol zverejnený od 1.6.2012 na informačnej tabuli v obci
a na internetovej stránke obce. Neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Predseda finančnej
komisie p. E. Benko informoval o tom, že komisia prerokovala záverečný účet obce za rok 2011
a odporučila ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. Starosta obce dal hlasovať o jednotlivých
uzneseniach. Prítomných 7 poslancov, 6 za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo
schválilo záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné
zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
852,54 eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 vo
výške 7672,82 eura na dokončenie financovania investičných akcií v obci z roku 2011.
K bodu 12.:
Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu za r. 2011 – písomne,
priložené k zápisnici. Rovnako tento materiál obdržali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie,
nemali k stanovisku hl. kontrolórky žiadne pripomienky ani otázky. Hl. kontrolórka sa zúčastnila
rokovania finančnej komisie, kde predložila svoje stanovisko a odpovedala na otázky členov
komisie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky obce
Beckov k záverečnému účtu obce Beckov za rok 2011 bez pripomienok.
K bodu 13.:
Kronika obce – výmena kronikárov – starosta obce predložil písomne návrh na zmenu kronikárky
z dôvodu požiadavky p. M. Bubeníkovej o uvoľnenie z tejto funkcie. Zároveň navrhol obecnému
zastupiteľstvu schváliť vymenovanie p. Mgr. Danky Badžgoňovej do funkcie kronikárky.
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť
o uvoľnenie p. Margity Bubeníkovej z funkcie kronikárky obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo
menovanie p. Danky Badžgoňovej do funkcie kronikárky obce s platnosťou od 1.1.2012.
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K bodu 14.:
Zmena organizačnej štruktúry obce Beckov – starosta obce predložil poslancom informáciu
o zmene organizačnej štruktúry obce Beckov. Bolo zrušené jedno miesto administratívnej
pracovníčky a miesto vedúceho obecnej prevádzky. Bolo ušetrených nemálo finančných
prostriedkov z rozpočtu obce. Odôvodnenie písomne, v prílohe zápisnice. Ing. J. Martiš – obec
má pôžičky, myslí si, že aj tak pracuje na úrade veľa ľudí, podľa splácania sa bude upravovať
rozpočet. Nemáme peniaze na to, aby sa z rozpočtu živil taký veľký aparát. Iné obce majú 1-2
pracovníčky a fungujú. Ing. Martiš hovorí, že cituje občanov, ktorí to hovoria, že sa peniaze
dávajú len na rekonštrukciu hradu a iné sa nerobí. Starosta obce reagoval – napr. Ing. Jurčacková
nepatrí do stavu pracovníkov obce, je na živnosť. Ak to bude potrebné a rozpočet nebude
postačovať, bude nútený prepustiť ďalšiu silu. Je potrebné rozbehnúť aj iné investičné aktivity,
riešiť ich na etapy, všetko sa naraz jednoducho nedá. Prítomná p. Bubeníková upozornila na
priestranstvo pri predajni Coop Jednota, že je tiež potrebné ho upraviť. Obecné zastupiteľstvo
vzalo na vedomie informáciu o zmene organizačného poriadku obce Beckov.
K bodu 15.: - rôzne –
Žiadosť Martina Reháka s manželkou, bytom Beckov č. 441 o kúpu časti pozemkov pri rodinnom
dome č. 441 – starosta obce informoval poslancov, že p. Ing. P. Sládek konštatoval, že pokiaľ
žiadateľ dlhodobo pozemky užíva a sú oplotené, malo by sa jeho žiadosti vyhovieť. E. Benko
informoval poslancov o tom, že finančná komisia sa na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva žiadosťou zaoberala, odporučila odpredať nie všetko, čo žiadateľ žiada, ale časť
parcely, ktorá sa nachádza vedľa cesty ponechať vo vlastníctve obce. Je možné, že v budúcnosti
bude potrebné cestu rozšíriť alebo uložiť nejaké siete a budeme musieť za „iné“ peniaze naspäť
parcelu odkupovať. Už takéto skúsenosti obec má s p. Pienčákom alebo s majiteľmi bytov
v bytovke. Starosta obce dal hlasovať za návrh finančnej komisie. Prítomných 7 poslancov, 3
poslanci hlasovali za, 4 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti. Návrh nebol prijatý. Mgr. M.
Striežencová dala protinávrh, odpredať všetko, tak ako žiada v žiadosti. Starosta obce dal
hlasovať. 3 poslanci boli za, 4 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti. Ani protinávrh nebol
schválený. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemkov na základe žiadosti p. M.
Reháka, bytom Beckov č. 441.
Starosta obce ďalej informoval o žiadostiach majiteľov parc.č. 354/23 v k.ú. obce Beckov
o zvýšenie nájmu za „otoč“ vo Veternej ulici. Jedná sa o prenájom parcely o výmere 288 m2.
Ročný nájom za túto časť parcely by bol 60,00 eur. Vlastníci nechcú tento pozemok odpredať
obci. E. Benko upozornil, že nájomné je potrebné zapracovať do rozpočtu obce. Ak sa neschváli
zvýšenie nájmu, môžu vypovedať nájomnú zmluvu a pozemok oplotiť. Je potrebné preveriť na
dopravnom inšpektoráte alebo na stavebnom úrade, či musí byť na konci ulice otoč pre autá.
Niekde sa nachádzajú slepé ulice. Obecné zastupiteľstvo o zvýšení nájmu nehlasovalo, odkladá
prerokovanie tohto bodu na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva, keď bude jasné, či je otoč na konci
ulice potrebný.
Starosta obce informoval poslancov, že 11.8.2012 sa uskutoční v Slavkove 3. folklórny deň, na
ktorý ich starosta Slavkova pozýva. Prosí spropagovať toto podujatie aj u nás a zorganizovať
skupinu občanov a poslancov na tento deň. Je potrebné, aby sme sa na tejto akcii zúčastnili
a zároveň ich pozvali do Beckova. E. Benko – dohodnúť s p. Ing. Záhorským, na hrade Beckov v
rámci plánovaného sobotňajšieho programu a občerstvením (švédske stoly) po 18-stej hodine v
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septembri. Pani Bubeníková prejavila záujem o družbu s dôchodcami zo Slavkova. Obecné
zastupiteľstvo súhlasilo s navrhnutým riešením.
Starosta obce - pán farár žiadal o finančnú pomoc na opravu plota pri kostole, starosta mu
odpovedal, že obec nemá peniaze. Pán farár v kostole údajne vyhlásil, že obec im peniaze na
opravu plota nedá. Starosta je toho názoru, že cirkvám sa pomáha, keď čokoľvek farár
potreboval, prostredníctvom obecnej prevádzky mu bolo vyhovené. P. Bubeníková je toho
názoru, že Beckovčania sú málo kolektívni, veď opraviť plot by nemal byť pre farníkov problém
a určite by finančne pomohli aj podnikatelia.
Ing. J. Martiš zastáva názor, že keď prídu vysokí cirkevní hodnostári na vysviacku nového
farára, bude to hanba, keď námestie je pekné, zrekonštruované a ostatné je zanedbané.
O cirkevný majetok sa majú postarať cirkvi, je to otázka organizácie práce. Starosta obce je
ochotný s pánom farárom hovoriť a ponúknuť „pomocnú ruku“, ale iniciatíva by mala vyjsť od p.
farára.
Ďalej starosta obce informoval zastupiteľstvo, že pracujeme na projekte na zabezpečenie
finančných prostriedkov na zakúpenie strojov na údržbu.
Iveta Martišová, bytom Beckov č. 359, sa písomne vzdala funkcie v kultúrnej komisii, priložené
k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. I. Martišovej o uvoľnenie
z členstva v kultúrnej komisii.
Starosta obce informoval o tom, že Štátna ochrana prírody SR a Správa slovenských jaskýň
vypracovali a predložili na Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne návrh Programu
záchrany Beckovskej jaskyne. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 16.:
V diskusii E. Benko upozornil na zarastený chodník pri dome Beckov č.216 ( p. Koníček), kde
prerastá burina a nedá sa poriadne pokosiť. Bolo by potrebné radikálnejšie riešenie odstránenia
buriny.
Mgr. R. Muráriková – oproti nim je starý dom, ktorý je na rozpadnutie a chodia tam malé deti.
Hrozí, že sa tam stane nejaký úraz. Starosta obce odpovedal, že dom vlastní p. Ing. Trstenská
a bude sa naň asi zvolávať štátny dohľad.
J. Zbudila – je problém so stretávaním členov kultúrnej komisie, budú sa musieť členovia
komisie vyjadriť, kto chce pracovať a kto nie a bude potrebné komisiu doplniť, aby bola funkčná.
Mgr. M. Striežencová – ulička za zhorenou krčmou k pekárni, nedala by sa opraviť? Zle sa po nej
chodí, problém majú najmä tí, čo tam bývajú.
Ing. D. Jarábková – hlavná cesta v zákrute pri Ambrovci sa opravuje? Cena obce sa kedy bude
odovzdávať spevokolu? Starosta navrhoval udeliť cenu a j p. Bubeníkovej za dlhoročnú prácu
kronikárky. Ing. Jarábková – aj p. R. Hubinová dlhé roky robila kroniku, nezaslúžila by si tiež
ocenenie?
E. Benko upozornil na olejové škvrny na novom Trojičnom námestí. Bolo by potrebné obmedziť
na ňom premávku. Pri lekárni nie je dokončený trávnik, bude tam autobusová zastávka.
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Ďalej sa v diskusii starosta obce vrátil k ostatnému zasadnutiu zastupiteľstva. Upozornil, že
poslanci si majú naštudovať zákon o obecnom zriadení, lebo o tom, čo bude alebo nebude
v zápisnici nemôže nikto rozhodnúť, keď je zastupiteľstvo verejné. Že vraj na zastupiteľstve
odznelo, že vyvážanie fekála „ na čierno“ sa deje za vedomia starostu?!
Mgr. Striežencová uviedla, že o to, aby podozrenie o čiernom vyvážaní nebolo v zápisnici
zaznamenané, požiadala ona.
Starosta obce sa ešte vrátil k platu starostu, zdá sa mu, že odmena za vedenie obecnej prevádzky
100 eur je neadekvátna, pretože je to určitá zodpovednosť za ľudí aj za majetok obce.
Zodpovednosť by mala byť v plate zohľadnená.
E. Benko – pozitívne je, že na prevádzke starosta dosiahol úsporu obecných financií, úlohou
vedúceho je zefektívniť činnosť prevádzky. Ak má prevádzka samostatne fungovať, musí to
k tomu smerovať. Záujmom obecného zastupiteľstva nie je, aby starosta obce robil vedúceho
prevádzky. Nie je možné zohnať človeka, ktorý by ju riadil, starosta mu nemá čo ponúknuť.
E. Benko ešte upozornil, že sa nemôže vo svojom pracovnom čase zúčastňovať správnych rád,
keď sú o 16- stej hodine.
K bodu 17.:
Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 15.6.2012:
Uz.č. 160/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
konaného dňa 23.3.2012 bez pripomienok.
Uz.č. 161/2012 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh rekonštrukcie orgánov
príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne nádvorie.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu orgánov príspevkovej organizácie Beckovské
muzeálne nádvorie.
Uz.č. 162/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o realizácii projektov z fondov
EÚ a štátneho rozpočtu s pripomienkou, že projektová manažérka zašle poslancom po finančnej
kontrole a po spracovaní poslednej žiadosti finančný rozbor čerpania financií.
Uz.č.163/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Zmluvy o nájme nebytových
priestorov medzi Obcou Beckov a Beckovský hrad – záujmové združenie bez pripomienok.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Beckov
a Beckovský hrad – záujmové združenie.
Uz.č.164/2012 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Zmluvy o nájme medzi
Obcou Beckov a záujmovým združením právnických osôb Beckovský hrad bez pripomienok.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o nájme medzi Obcou Beckov a záujmovým
združením právnických osôb Beckovský hrad.
Uz.č.165/2012 - a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Memoranda k Zmluvám
o spolupráci pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
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b) Obecné zastupiteľstvo schválilo Memorandum k Zmluvám o spolupráci pre vypracovanie
územnoplánovacej dokumentácie.
Uz.č.166/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na predaj stánku ESEX.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj stánku ESEX za podmienok uvedených v zápisnici.
Uz.č.167/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č.1 k VZN obce
o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu na území obce.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.1 k VZN obce o poskytovaní opatrovateľskej
služby, spôsobe určenia a výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce
s účinnosťou od 1.7.2012 bez pripomienok.
Uz.č.168/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Beckov za rok 2011
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uz.č.169/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 852,54 eur.
Uz.č.170/2012 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 vo
výške 7672,82 eura na dokončenie financovania investičných akcií v obci z roku 2011.
Uz.č.171/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce Beckov k návrhu záverečného účtu obce Beckov za rok 2011.
Uz.č.172/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o uvoľnenie p. Margity
Bubeníkovej z funkcie kronikárky obce.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo menovanie p. Mgr. Danky Badžgoňovej do funkcie
kronikárky obce s platnosťou od 1.1.2012.
Uz.č.173/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zmene organizačného
poriadku obce Beckov.
Uz.č.174/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce o predložení
Návrhu Programu záchrany Beckovská jaskyňa, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody SR
a Správa slovenských jaskýň, na Krajský úrad ŽP v Trenčíne.
Uz.č.175/2012 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj časti pozemku č.707/5 a časti
pozemku parc. č. 371/5 na základe žiadosti p. Martina Reháka, bytom Beckov č.441.
Uz.č.176/2012 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosti vlastníkov parcely č. 354/23
v k.ú. obce Beckov, na ktorej sa nachádza „otoč“ na konci ulice Veterná o zvýšenie nájmu za jej
užívanie.
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b) Obecné zastupiteľstvo odložilo prerokovanie tejto žiadosti na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva.
Uz.č.177/2012 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Ivety Martišovej
o uvoľnenie členstva v komisii pre kultúru, šport a cestovný ruch.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Beckov, ktoré sa konalo 15.6.2012.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.
V Beckove, 19.6.2012
Zápis spracovala A.Benková

Karol Pavlovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Darina Jarábková ........................................
Mgr. Martina Striežencová.

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