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22.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.4.2013. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Mgr. R. Muráriková - osp.; M. Jaroščiak – osp.; Ing. M. Jambor – osp.; Ing. J. 

Martiš. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh zmluvy pre realizáciu Beckovských slávností medzi obcou Beckov a Double 

Agency, s.r.o. – starosta obce 

5. Plány práce komisií pri OZ pre rok 2013 – zástupca starostu 

6. Správa hl. kontrolórky o prevedených kontrolách v roku 2012 – JUDr.I.Hudecová 

7. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu 

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková 

8. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Hradu Beckov za rok 2012 – Ing. M. 

Jurčacková 

9. a) Správa o činnosti OHZ – veliteľ OHZ, b) Plán činnosti OHZ na rok 2013  

10. Návrh predaja majetku obce (stánok ESEX) – starosta obce 

11. Návrh predaja majetku obce ( 2 ks Praga V3S) – starosta obce 

12. Ponuka optickej infraštruktúry pre obec ( káblová televízia, internet – firma ICS Systems 

s.r.o. Stará Turá) – starosta obce a zástupca obce 

13. Prejednanie otázky zriadenia výdajne stravy v priestoroch ZŠ – starosta obce 

14. Návrhy na udelenie cien obce 

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

starostu 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov ( 5 prítomných), konštatoval, 

že zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie: J. Zbudila a  A. Kabelíková, za 

overovateľov zápisnice navrhol Mgr. M. Striežencovú a Ing. D. Jarábkovú. O predložených 

návrhoch dal hlasovať. Všetci prítomní boli za. Ďalej dal hlasovať o programe zasadnutia, 

rovnako všetci poslanci boli za. Program zasadnutia, komisia a overovatelia zápisnice boli 

schválené. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia  uznesení – kontrolu plnenia uznesení za zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 1.2. 2013, previedol p. J. Zbudila. Obecné zastupiteľstvo 
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nemalo k uzneseniam žiadne pripomienky a vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 1.2.2013 na vedomie bez pripomienok. 

K bodu 4.: 

Návrh zmluvy pre realizáciu Beckovských slávností medzi obcou Beckov a Double Agency, 

s.r.o. – starosta obce predložil návrh Zmluvy o spolupráci, ktorú na základe pripomienok 

obecného zastupiteľstva pripravil JUDr. J. Dzian, písomne, priložená k zápisnici, predložil 

starosta obce. E. Benko navrhol v článku III., ods.3 doplniť na strane objednávateľa bod c) 

rovnaký ako je na strane dodávateľa bod a). Poslanci hlasovali za doplnenie tohto ustanovenia 

do zmluvy. Všetci boli za.  

B. Klčovský, za agentúru Double Agency, - trvajú na tom, že chceli ponechať pôvodný 

článok III. zmluvy. Pán Estergajoš – nevidí dôvod, aby podpisovali novú zmluvu, ale môžu 

pokračovať v pôvode podpísanej, pretože túto novú nepokladajú pre nich za výhodnú. Chcú 

v poriadaní Beckovských slávností len pokračovať. Hl. kontrolórka JUDr. I. Hudecová 

upozornila, že pôvodná zmluva nemôže byť platná, pretože sú v nej neplatné náležitosti. 

Musel by sa urobiť dodatok. Mgr. M. Striežencová – ak schválime opciu, budete súhlasiť 

s ďalšími bodmi zmluvy? E. Benko – ak bude opcia platná do nekonečna a predajú 

spoločnosť DOUBLE AGENCY, zmluva bude platná do nekonečna s týmito podmienkami. 

Starosta obce – neponúkame opciu, ale pevný termín ukončenia zmluvy rok 2018. Estergajoš 

– predbežne súhlasia s termínom do roku 2018. V článku I. je potrebné doplniť, že podujatie 

sa bude uskutočňovať 2. alebo 3. júlový víkend v mesiaci. Starosta obce dal hlasovať za 

zmluvu. Prítomných 5 poslancov, 4 poslanci za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo Zmluvu o spolupráci s agentúrou DOUBLE AGENCY s.r.o. Beckov č.405 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

 

K bodu 5.: 

Plány práce komisií pri OZ pre rok 2013 – zástupca starostu predložil plány práce komisií pri 

obecnom zastupiteľstve, ktoré mu predsedovia komisií doručili, písomne, priložené 

k zápisnici. Zástupca starostu, p. J. Zbudila navrhol spolu so starostom obce len malé zmeny 

v plánoch práce, ktoré boli prekonzultované s predsedami a doplnené. V tomto znení ich 

predkladá poslancom na schválenie. Starosta obce dal za plány práce komisií hlasovať. 

Prítomných 5 poslancov, 5 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo schválilo plány práce komisií 

pri OZ pre rok 2013 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Správa hl. kontrolórky o prevedených kontrolách v roku 2012 – JUDr. I. Hudecová predložila 

správu písomne, priložené k zápisnici. Poslanci obdržali správu spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. Nemali k predloženému materiálu žiadne otázky ani pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo Správu hl. kontrolórky o prevedených kontrolách v roku 2012 na 

vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu 

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková predložila informatívnu správu písomne, priložená 

k zápisnici. Poslanci materiál obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie. E. Benko sa 

informoval na drny na korunách hradieb, či kontrola s prevedením súhlasila, mal tam byť 

mach. Kontrola akceptovala uskutočnenú prácu, ale dá sa to preveriť. Iné otázky 

k predloženej informácii neboli. Obecné zastupiteľstvo vzalo Informáciu o stave prác na 
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realizácii projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce na vedomie 

bez pripomienok. 

K bodu 8.: 

Správa o činnosti príspevkovej organizácie Hradu Beckov za rok 2012 – Ing. M. Jurčacková 

správu písomne, priložená k zápisnici. Poslanci správu obdržali s pozvánkou na zasadnutie. 

K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky. Poslanci vzali 

Správu o činnosti príspevkovej organizácie Muzeálne nádvorie za rok 2012 na vedomie bez 

pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Správa o činnosti OHZ za rok 2012 – Plán činnosti OHZ na rok 2013 – písomne, priložené 

k zápisnici, materiál poslanci obdržali s pozvánkou, nemali k činnosti OHZ žiadne otázky ani 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti OHZ za rok 2012 a 

Plán činnosti OHZ na rok 2013 bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo uložilo OHZ 

zabezpečiť akcieschopnosť  hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie 

zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách 

a vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci Beckov. 

 

K bodu 10.: 

Návrh predaja majetku obce (stánok ESEX) – starosta obce predložil písomne návrh  na 

odpredaj stánku ESEX, materiál obdržali poslanci spolu s pozvánkou. I napriek zverejneniu 

nikto neprejavil záujem o kúpu stánku za stanovenú cenu. Starosta obce navrhol znížiť cenu 

na 200 eur. E. Benko navrhol predaj formou  obálkovej súťaže za najvyššiu ponúknutú cenu. 

Informáciu zverejniť na občanom dostupných miestach, web, informačná tabuľa, vyhlásenie 

v rozhlase. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj stánku ESEX formou obálkovej súťaže za 

najvyššiu ponúknutú cenu. 

 

K bodu 11.: 

Návrh predaja majetku obce ( 2 ks Praga V3S) – starosta obce predložil písomne návrh na 

predaj 2 ks vozidiel Praga V3S, ktoré obec dostala formou darovacej zmluvy od Ministerstva 

obrany SR ako prebytočný hnuteľný majetok. Písomne, priložené k zápisnici, poslanci návrh 

obdržali spolu s pozvánkou. Na základe žiadosti p. Daniela Hlávku, Beckov č.261, predložil 

starosta obce obecnému zastupiteľstvu návrh na odpredanie tohto majetku za 1,00 euro za ks, 

nakoľko je pre obec nepotrebný a jeho využitie by stálo obec nemalé finančné náklady. Ing. 

D. Jarábková navrhuje vyššiu cenu za 1ks vozidla – 100,00 eur. E. Benko – nesúhlasí 

s priamym predajom konkrétnej osobe, keďže sa jedná o obecný majetok, napriek tomu, že 

uvedený záujemca vlastne vybavil darovanie tohto majetku obci. Starosta obce dal hlasovať 

o protinávrhu, prítomných 5 poslancov, 2 za, 2 proti, jeden sa zdržal hlasovania. Návrh nebol 

schválený. Starosta obce dal hlasovať o pôvodnom návrhu – odpredaj za 1,00 euro za ks, 2 za, 

3 sa zdržali hlasovania. Ani tento návrh nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo neschválilo 

predaj vozidiel Praga V3S p. Danielovi Hlávkovi, bytom Beckov č. 261 za cenu uvedenú 

v zápisnici. Starosta obce navrhol predaj ako v predchádzajúcom bode, za najvyššiu 

ponúknutú cenu. 4 poslanci boli za, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

predaj obecného majetku za najvyššiu ponúknutú cenu. 

 

K bodu 12.: 

Ponuka optickej infraštruktúry pre obec ( káblová televízia, internet – firma ICS Systems 

s.r.o. Stará Turá) – starosta obce privítal prítomných zástupcov firmy, ponuka písomne, 

priložená k zápisnici, poslanci obdržali ponuku s pozvánkou. Zástupca firmy vysvetlil, že 
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vstupná investícia by bola v hodnote 100 000 eur, pre obec by nepredstavovala žiadne 

náklady. Zámer je podrobne rozpísaný v ponuke, napr. cena za poskytovanie televíznej služby 

by sa minimálne 5 rokov nezmenila. Optickú sieť by firma spravovala bezplatne 50 rokov. 

V ponuke okrem TV programov by boli aj dátové služby – internet. Od obce požadujú 

v prvom rade spoluprácu s podaním žiadosti na rekonštrukciu siete na Západoslovenskú 

energetiku. P. Zbudila – môže vzniknúť problém s doterajším prevádzkovateľom káblovej 

televízie. Kde firma doteraz realizovala optickú infraštruktúru? Na Starej Turej, Bošáci, Tr. 

Bohuslaviciach, Hôrke nad Váhom, ale len lokality, nie celú obec. Ako to bude so zmluvami ? 

 Starí klienti káblovej televízie budú mať iné zmluvy ako noví klienti, iné podmienky. 

Starosta obce – ak budú energetické závody žiadať za rekonštrukciu financie, obec nebude 

súhlasiť s projektom. Zásadná vec je, obrátiť sa na energetikov. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasilo so začatím rokovania  s firmou ICS Systems Stará Turá ohľadne prípravy projektu 

optickej infraštruktúry a zároveň súhlasí s tým, že obec poskytne súčinnosť – podá žiadosť na 

rekonštrukciu siete. 

 

K bodu 13.: 

Prejednanie otázky zriadenia výdajne stravy v priestoroch ZŠ – starosta obce predložil 

materiál, ktorý spracoval p. Ing. Dušan Bednárik a rieši dokončenie jedálne a výdajne jedál 

v školskom pavilóne. Písomne, priložené k zápisnici, poslanci materiál obdržali spolu 

s pozvánkou.  Starosta obce pripomenul, že zmluva bude podpísaná len ak získame fin. 

prostriedky na uvedený projekt. V tomto štádiu je potrebné vypísať súťaž pre realizáciu 

projektu.  Starosta obce dal hlasovať, prítomných 5 poslancov, všetci 5 za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo vypísanie súťaže na realizáciu sprevádzkovania jedálne a výdajne 

jedál v ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov. 

 

K bodu 14.: 

Návrhy na udelenie cien obce – starosta obce navrhol, aby na Dni obce boli udelené Ceny 

obce, ak budú nejaké návrhy na udelenie ceny. Ak budú mať poslanci návrhy, je potrebné, 

aby ich predložili na júnovom zasadnutí zastupiteľstva na prerokovanie. P. Zbudila navrhol, 

že by bolo potrebné zosumarizovať doteraz udelené ceny. Obecný úrad spracuje tieto údaje čo 

najskôr.  Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Cien obce v termíne do 

júnového zasadnutia. 

 

K bodu 15.: 

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

starostu predniesol návrh na úpravu platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, písomne, priložené k zápisnici, materiál poslanci obdržali s pozvánkou 

na zasadnutie. A.Kabelíková – je za 50% zvýšenie. Starosta obce navrhol, že môžu hlasovať 

aj tajne, poslanci si odhlasovali verejné hlasovanie. Návrh bol teda  50 % zvýšenie 

minimálneho platu starostu obce od 1.5.2013. Prítomných 5 poslancov, starosta dal hlasovať, 

5 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie minimálneho platu starostu obce od 1.5.2013 

o 50 %. 

 

K bodu 16.: - Rôzne –  

Starosta obce informoval poslancov, že 27.apríla 2013 sa uskutoční otvorenie sezóny na NKP 

hrade Beckov. V súvislosti s tým pripomenul, že je potrebné pozvať poslancov a starostu  

z družobnej obce Slavkov, Česká republika, na niektorý deň, keď bude program na hrade 

a pripraviť pre hostí posedenie s občerstvením. 
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Žiadosť E. Budikovej o odkúpenie časti pozemkov parc.č. 1220, 1221,1221/1, 1221/2 a 1222 

o výmere 410 m² v lokalite Lipky – starosta odporučil žiadosť prerokovať vo finančnej 

komisii. Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosť na vedomie a uložilo finančnej komisii pripraviť 

návrh do ďalšieho zasadnutia. 

 

Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska – materskej školy do siete škôl – návrh Dodatku 

č.1 k zriaďovateľskej listine Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana 

Beckov – písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce vysvetlil poslancom, že MŠ SR 

požaduje od zriaďovateľov škôl podať žiadosť o zaradenie materských škôl, ktoré sa 

nachádzajú mimo budovy základnej školy do siete, a preto je potrebné schváliť Dodatok 

k zriaďovacej listine základnej školy. Starosta obce dal o návrhu Dodatku č.1 hlasovať. 

Prítomných 5 poslancov, 5 za. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení: Obec Beckov 

ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava 

Hurbana 916 38 Beckov, podľa § 4 ods.3 písm.j) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v znení ustanovení § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  s ú h l a s í  s tým, aby Materská škola, Beckov č.262, bola v sieti škôl 

a školských zariadení evidovaná ako  elokované pracovisko Základnej školy s materskou 

školou Jozefa Miloslava Hurbana 916 38 Beckov  a   s c h v a ľ u j e   návrh Dodatku č.1 

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana 916 38 

Beckov. 

K bodu 17.: 

V diskusii p. A. Kabelíková pripomenula, že ak sa bude na Lipkách realizovať výstavba 

ďalších rodinných domov, cesta je v nevyhovujúcom stave, čiže môže vzniknúť problém. 

Hnojisko pri PD Beckov – občania sa zaujímajú, či je možné na hnojisko voziť biologický 

odpad – pokosenú trávu a pod. Starosta obce sa obráti s touto otázkou na Ing. J. Višňovského. 

 

Ing. D. Jarábková – požiadala v mene občanov o umiestnenie kovového pultu na trhovisko za 

Pekáreň, pretože ak tam príde niekto predávať, musí mať debničky položené na zemi. Ďalej 

mala otázku, či sa v ulici Veterná nedá umiestniť značka slepá ulica ? Nie, na konci je otoč 

pre autá , hlavne smetiarske auto sa tam musí otočiť. Ďalej sa informovala, či nie je možné 

umiestniť na voľné tabuľky na Infotabuli pri Charitnom dome, Beckov č.53 ďalšie tabuľky – 

napr. Rodný dom Dionýza Štúra, Evanjelická fara, Evanjelický kostol. Starosta obce ju 

odporučil na Ing. Jurčackovú. 

 

K bodu 18.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.4.2013: 

 

Uz.č. 238/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 1.2.2013 bez pripomienok. 

uz.č.239/2013 – Obecné zastupiteľstvo Zmluvu o spolupráci s agentúrou DOUBLE 

AGENCY s.r.o., Beckov č.405 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

uz.č.240/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plány práce komisií pri obecnom 

zastupiteľstve pre rok 2013 bez pripomienok. 
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uz.č.241/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Beckov za rok 2012 bez pripomienok. 

uz.č.242/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o realizácii projektov 

financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce bez pripomienok. 

uz.č.243/2013  – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti príspevkovej 

organizácie – Muzeálne nádvorie za rok 2012 bez pripomienok. 

uz.č.244/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti OHZ za rok 

2012 bez pripomienok. 

b)  obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Plán činnosti OHZ na rok 2013 bez pripomienok. 

c) obecné zastupiteľstvo uložilo  OHZ zabezpečiť akcieschopnosť  hasičskej techniky 

a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR 

č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách a vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci 

Beckov.   

    Z: P. Strieženec, veliteľ OHZ Beckov 

uz. č. 245/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o nezáujme 

odkúpenia stánku ESEX. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj stánku za najvyššiu ponúknutú cenu. 

uz.č.246/2013  – a) Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie žiadosť Daniela Hlávku, bytom 

Beckov č.261, o odkúpenie vozidiel Praga V3S.  

b) neschválilo odpredaj vozidiel Praga V3S  p. Danielovi Hlávkovi, bytom Beckov č.261.  

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj majetku obce 2 ks vozidiel Praga V3S  za najvyššiu 

ponúknutú cenu. 

uz.č.247/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Ponuku optickej infraštruktúry 

pre obec Beckov firmy ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá ohľadne poskytovania 

elektronických komunikačných služieb prostredníctvom optických vlákien – TV programy, 

internet, telefón. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so začatím rokovania  s firmou ICS Systems Stará Turá 

ohľadne prípravy projektu optickej infraštruktúry a zároveň súhlasilo s tým, že obec poskytne 

súčinnosť – podá žiadosť na rekonštrukciu siete. 

uz.č.248/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie dodatok k projektu Adaptácia 

hospodárskeho pavilónu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov – dokončenie a sprevádzkovanie 

jedálne a výdajne jedál, vypracovaný Ing. D. Bednárikom. 

b) schválilo vypísanie súťaže na realizáciu sprevádzkovania jedálne a výdajne jedál v ZŠ 

s MŠ J.M. Hurbana Beckov. 

uz.č.249/2013 – Obecné zastupiteľstvo uložilo predložiť návrhy na udelenie Cien obce 

v termíne do júnového zasadnutia OZ.          

uz.č.250/2013 – Obecné zastupiteľstvo na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov:  

konštatuje, že na základe uz. č. 152/2012 zo dňa 23.3.2012 bol plat starostu doposiaľ 

stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením 38 %, vo výške 

2 148,00 eur, čo po valorizácii pri uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve za rok 2012 vo výške 805,00 eur znamená od 1.1.2013 plat 2.200,00 eur 

mesačne.  

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o rozsahu a výsledkoch práce starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že rozsah úloh starostu sa kvantitatívne zvýšil, zvýšila sa 

aj ich náročnosť a pod vedením starostu dosiahla obec v uplynulom období dobré výsledky. 



7 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie minimálneho platu starostu od 1.5.2013 o 50 %, t.j. 

na sumu 2 391,00 eur mesačne, 

uz.č.251/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Evy Budíkovej, bytom 

Beckov č.434 o odkúpenie časti pozemkov parc. č. 1220, 1221, 1221/1, 1221/2, 1222 

o výmere 410 m² v lokalite LIPKY. 

b) obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť návrh do budúceho zasadnutia. 

uz.č.252/2013 – Obec Beckov ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Základná škola 

s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana 916 38 Beckov, podľa § 4 ods.3 písm. j) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v znení ustanovení 

§ 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasilo s tým, aby Materská 

škola, Beckov č.262, bola v sieti škôl a školských zariadení evidovaná ako  elokované 

pracovisko Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana 916 38 Beckov    a 

schválilo návrh Dodatku č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Jozefa 

Miloslava Hurbana 916 38 Beckov bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 12.4.2013.Po 

vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.  

V Beckove, 17. apríla 2013  

Zápis spracovala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

Mgr. M. Striežencová       Karol Pavlovič 

         starosta obce 

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

Ing. D. Jarábková 

 

 

 

 

 

 

 
 


