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2 3.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 21.6.2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Jaroslav Zbudila – osp., Ing. Jaroslav Martiš – osp., Miloš Jaroščiak – osp. 
 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková 

5. Hospodárenie obce Beckov a záverečný účet obce za rok 2012 – starosta obce 

6. Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu obce Beckov za rok 

2012 – JUDr. I. Hudecová 

7. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Beckov o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2012 – starosta obce 

8. VZN obce Beckov o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť škôl a školských zariadení v obci Beckov – starosta obce 

9. Návrhy na udelenie cien obce - J. Zbudila 

10. Návrh zmluvy pre realizáciu opravy miestnych komunikácií v obci – starosta obce 

11. Zmeny a doplnky ÚPN obce Beckov – návrh – starosta obce 

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

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov 

a poslankyne, 6 prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

K bodu 2.: 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie : Mgr. M. Striežencová, Mgr. R. 

Muráriková, a na overovateľov zápisnice: A. Kabelíková, Ing. M. Jambor. Navrhnutí boli 

schválení. Ďalej predložil starosta obce návrh na programu zasadnutia podľa pozvánky. 

Všetci prítomní boli za, nikto nemal pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Program 

zasadnutia, návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 
 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – previedol starosta obce, kontrolu uznesení zo dňa 12.4.2013 

vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie bez pripomienok. 
 

K bodu 4.: 

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

a prostriedkov obce – Ing. M. Jurčacková písomne poslancov informovala o konkrétnych 
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číslach. Správa písomne, priložená k zápisnici. Nikto nemal k predloženému materiálu 

pripomienky ani otázky. Obecné zastupiteľstvo vzalo Informáciu o stave prác na realizácii 

projektov financovaných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce na vedomie bez 

pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Hospodárenie obce Beckov a záverečný účet obce za rok 2012 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Informoval o tom, že materiál bol 14 dní pred konaním 

zasadnutia vyvesený na informačnej tabuli obce. Predložený materiál obsahuje dôvodovú 

správu, hospodárenie a návrh na uznesenia. E. Benko informoval, že finančná komisia na 

svojom zasadnutí dňa 19.6.2013 prerokovala uvedený materiál a odporučila ho zastupiteľstvu 

schváliť. Prítomných 6 poslancov. Starosta obce dal hlasovať, všetkých 6 poslancov bolo za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2012 a celoročné 

hospodárenie obce bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo použitie prebytku 

hospodárenia za rok 2012 na tvorbu rezervného fondu vo výške 664,99 eur. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 5 984,93 eur na 

financovanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci. 
 

K bodu 6.: 

Stanovisko hl. kontrolórky k hospodáreniu obce a záverečnému účtu obce Beckov za rok 

2012 – JUDr. I. Hudecová  predložila svoje stanovisko písomne, priložené k zápisnici. 

Poslanci obdržali materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie. Nikto nemal k predloženému 

stanovisku pripomienky ani doplňujúce otázky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce a hospodáreniu obce Beckov za rok 2012. 
 

K bodu 7.: 

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Beckov o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2012 - tento materiál bol rovnako predložený poslancom písomne, priložený 

k zápisnici. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky ani otázky. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Beckov 

o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bez pripomienok. 

 

K bodu 8.: 

VZN obce Beckov o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

škôl a školských zariadení v obci Beckov – starosta obce informoval, že nariadenie bolo 

vypracované na základe návrhov, ktoré vzišli zo zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ 

v Beckove. Škola navrhovala iba doplniť doterajšie VZN, ale Ing. Kopúnová vypracovala 

nariadenie v novom kompletnom znení. Toto bolo vyvesené 14 dní pred zasadnutím 

zastupiteľstva na informačnej tabuli v obci.  E. Benko informoval, že VZN prerokovala 

finančná komisia a odporučila schváliť. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov č.1/2013 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov s účinnosťou 

od 1.9.2013 bez pripomienok. 
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K bodu 9.: 

Návrhy na udelenie cien obce – písomne, priložené k zápisnici, starosta obce navrhol 

ocenenia pre p. R. Hubinovú a P. Bánovského, kultúrna komisia navrhla J. Straku a redakčná 

rada Beckovských novín navrhla manželov Čiklovcov. A. Kabelíková by navrhla aj Danku 

Šimkovú, cenu dostala v roku 2002. Zároveň vyslovila názor, že by ceny mali byť udeľované 

postupne, najskôr by mala byť udelená Cena starostu, až potom Cena obce, pretože je to 

najvyššie ocenenie. Ing. Marek Jambor má rovnaký názor. Starosta obce oponoval, že to tak 

nemusí byť. Ceny sú podľa neho rovnocenné. Písomné návrhy mali poslanci k dispozícii, 

starosta dal o nich hlasovať. Prítomných 6 poslancov. Za Cenu obce pre p. Ruženu Hubinovú 

hlasovalo za 6 poslancov, návrh bol schválený, za Cenu obce pre p. Petra Bánovského 

hlasovalo za 6 poslancov, návrh bol schválený, za Cenu obce pre p. Jaroslava Straku hlasovali 

za 2, 0 proti a 4 sa zdržali hlasovania, za Cenu obce pre manželov Petra a Editu Čiklovcov 

hlasovali 1 za, 0 proti a 5 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Cenu obce p. 

Ružene Hubinovej, Beckov č.303 za dlhoročnú prácu v prospech obce vo funkcii kronikárky 

obce a p. Petrovi Bánovskému, Beckov č.417, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry 

a športu. Cenu starostu obce Jaroslavovi Strakovi, Beckov č.49, za dlhoročnú obetavú prácu 

v oblasti kultúry a športu a rovnako Cenu starostu obce manželom Petrovi a Edite Čiklovcom, 

bytom Beckov č.200,  za dlhoročnú a významnú pomoc pri budovaní a propagácii obce. 

 

 

K bodu 10.: 

Návrh zmluvy pre realizáciu opravy miestnych komunikácií v obci – poslanci obdržali Správu 

o výbere dodávateľa Opravy miestnych komunikácií písomne, priložené k zápisnici, v súťaži 

bol, na základe kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk, vybraný dodávateľ firma 

Cemis s.r.o., Vlčkovce č.224.  E. Benko informoval, že finančná komisia prerokovala návrh 

zmluvy s vybranou firmou a navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť vybratého 

dodávateľa. Do zmluvy odporúčajú doplniť predĺženie splatnosti faktúr na 30 dní. Starosta 

obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie Správu o výbere dodávateľa na opravy miestnych komunikácií. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na stavebné práce – Oprava miestnych komunikácií firmu 

Cemis s.r.o., Vlčkovce 224. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dielo s firmou Cemis 

s.r.o., Vlčkovce 224 so zmenou – predĺžiť splatnosť faktúr  na 30 dní. 
 

K bodu 11.: 

Zmeny a doplnky ÚPN obce Beckov - starosta obce informoval, že boli schválené lokality,  

na ktoré by mali byť vypracované Zmeny a doplnky ÚPN obce Beckov a to lokalita Lipky, 

Pri Kálnici  (oproti PD Kálnica) a zároveň by sa do zmien mala zapracovať aj zmena využitia 

lokality Klíža ( F.Biras). Aby nemuselo byť zmien viac, zlúčili by sa do jedného materiálu. A. 

Kabelíková – ak sa bude realizovať výstavba na Lipkách, je nevyhnutné niečo robiť 

s prístupovou cestou, spevniť ju, ktorá vedie okolo ich nehnuteľnosti. E. Benko – pri 

vypracovaní zmien ÚPN si obec stanoví podmienky, teda spevnenie alebo vybudovanie cesty. 

Platí pravidlo, že na zmeny sú vytvorené primerané podmienky a určí sa, kto ich bude 

financovať. Ing. M. Jambor – nesúhlasí so zaradením Lipiek, nehlasoval za. E. Benko – 

ohľadne zmien, ktoré majú byť pri Kálnici, nie je dobré, že bude lokalita ďaleko od obce. 

Starosta obce – nech je tu aj 25 kopaníc, hlavne že tu budú ďalší občania. E. Benko -  malo by 

to mať nejakú „hlavu a pätu“, nie rozhádzané po celom katastri. Pán Biras má záujem 

vybudovať ubytovanie pre zamestnancov, keď zaplatí vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN 

obce a potom ju zastupiteľstvo neschváli, príde o peniaze? 
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Starosta obce – obec je objednávateľ, žiadatelia vyfinacujú. Keď sa neschváli zámer p. 

Birasovi, ktorý chce ubytovanie pre zamestnancov, môžeme sa dostať do problémov, pretože 

mu bol povolený zámer chovu oviec. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, 3 

za, 0 proti, 3 sa zdržali. Obecné zastupiteľstvo neschválilo spojenie lokalít na vypracovanie 

Zmien a doplnkov ÚPN obce Beckov v lokalitách pri Kálnici, Lipky a lokalita Klíža. Obecné 

zastupiteľstvo nevyhovelo žiadosti p. Františka Birasa, bytom Beckov č.600. 

 

 

K bodu 12.: 

Prejednanie otázky zriadenia výdajne stravy v priestoroch ZŠ -  starosta obce informoval, že 

prebehla súťaž na výber dodávateľa, správa písomne, priložená k zápisnici. V prípade, že 

obec nájde financie, aby sa s prácami začalo hneď od 1.7.2013, ukončenie 2.1.2014. E. Benko 

- Správu o výbere dodávateľa prerokovala finančná komisia a odporučila schváliť dodávateľa. 

Zároveň komisia navrhla zrušiť v projekte sklobetónovú stenu. Ing. M. Jambor vysvetlil, že 

v tom prípade by sa vo výdajni vytvoril priestor aj na iné podujatia – občianske aktivity, 

v prípade, že by sa vytvorila flexibilná stena. Starosta obce – so zmenou musí súhlasiť 

projektant. Dal hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie Správu o výbere dodávateľa na Adaptáciu hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov – 

Dokončovacie práce na II. N.P. – jedáleň, výdajňa stravy. Schválilo dodávateľa pre 

uskutočnenie stavebných prác na zákazku Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov – 

Dokončovacie práce na II.N.P. – jedáleň, výdajňa stravy, s podmienkou, že budú zabezpečené 

finančné zdroje z rozpočtu, prípadne mimorozpočtové finančné zdroje. 
 

K bodu 13.: - rôzne – 

Žiadosť firmy SYNOTtip o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu 

v prevádzke Reštaurácia u Martiny, Beckov č.230 – starosta obce informoval, že stávkové 

terminály boli povolené v prevádzkach BEKO a Kolkáreň, čiže nie je dôvod, aby sa nepovolil 

v ďalšej prevádzke. Dal o návrhu hlasovať, prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti SANOTip s.r.o. Poprad o vydanie 

súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území  obce  Beckov  v prevádzke 

Reštaurácia U Martiny, Beckov č.230. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevádzkovaním 

stávkového terminálu na území  obce  Beckov  v prevádzke Reštaurácia U Martiny, Beckov 

č.230.  

Predaj pozemkov pod diaľnicu D1 – starosta obce informoval poslancov, že Národná 

diaľničná spoločnosť usporiada pozemky pod zastavanou D1 Horná Streda – Nové Mesto nad 

Váhom – Chocholná v katastrálnom území našej obce. Zaslali na našu obec dve kúpne 

zmluvy o odpredaji predmetných pozemkov. Pre ocenenie pozemkov bol vypracovaný 

znalecký posudok. Pre obec to bude prínos financií, ktoré sa môžu využiť na dokončenie 

výdajne stravy na ZŠ Beckov. Poslanci nemali k zmluvám žiadne pripomienky. E. Benko – 

finančná komisia odporučila predaj pozemkov pod D1 schváliť. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 6 poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov pre 

stavbu diaľnice D1 Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v k.ú. obce Beckov, parc.č. 

10707 o výmere 343 m² Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za 

cenu 3 135,02 eur podľa znaleckého posudku č.27/2013 Ing. Aleny Mikócziovej zo dňa 

8.5.2013. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov pre stavbu diaľnice D1 Nové 

Mesto nad Váhom – Chocholná v k.ú. Beckov parc.č. 10282 o výmere 43 m², parc.č. 10284 

o výmer 80 m², parc.č. 10292 o výmere 1072 m², parc.č. 10293 o výmere 54 m², Národnej 

diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za cenu 11 415,86 eur podľa 

znaleckého posudku č.27/2013 Ing. Aleny Mikócziovej zo dňa 8.5.2013. 
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Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov – starosta obce informoval, že 

zamestnanci obce požiadali o zvýšenie ceny stravnej poukážky, keďže výška stravného bola 

schválená v roku 2011 v cene 3,00 eurá. Všetky stravovacie zariadenia v obci majú vyššiu 

cenu. Návrh je zvýšiť hodnotu stravnej poukážky na 3,80 eura. Poslanci nemali 

k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať,  prítomných 6 

poslancov, všetci za. Obecné zastupiteľstvo schválilo hodnotu stravnej poukážky pre 

zamestnancov obce vo  výške 3,80 eura od 1.júla 2013. 

 

Žiadosť p. Evy Budikovej, bytom Beckov č.434 o odkúpenie časti pozemkov na Lipkách – na 

základe uznesenia obecného zastupiteľstva riešila žiadosť finančná komisia. E. Benko – 

finančná komisia neodporučila odpredaj pozemkov, nie je vypracovaný pasport pozemkov 

v obci, nie je podľa čoho sa riadiť pri odpredaji. Pre obecný rozpočet predaj nemá žiadny 

prínos. Starosta obce – odpredali sa pozemky p. Tekulovej, M. Rehákovi, žiadateľka sa môže 

pýtať, prečo jej nie. Predá sa za účtovnú hodnotu. Keby sa mal na pozemky vypracovať 

znalecký posudok, zaplatilo by viac ako by sa získalo za pozemky. E. Benko – 

predchádzajúce odpredaje pozemkov boli zaťažené  ťarchou – blízkosť vlastnej 

nehnuteľnosti, vybudovaná žumpa. V tomto prípade sa jedná o pozemky, kde je viac 

vlastníkov na liste vlastníctva, môžu mať aj oni záujem o odpredaj pozemkov a o tom 

nevedia,  že sa predávajú. Ide o transparentnosť konania obce. Starosta obce – p. Budiková 

má predkupné právo, čiže najskôr sa ponúkne odpredaj jej. E. Benko – nemajú problém s tým, 

že by sa pozemky predali, ale problém je s cenou, ktorú nevie finančná komisia určiť. Starosta 

obce – občania nechápu argumenty, pýtajú sa, prečo jednému áno a druhému nie. Keďže 

neboli žiadne iné pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 4 

hlasovali za, 0 proti a 2 sa zdržali hlasovania. Keďže predaj majetku musí byť schválený 2/3 

väčšinou všetkých poslancov, starosta obce pozastavil výkon uznesenia. Obecné 

zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemkov parc.č. 1220, 1221, 1221/1/2 a 1222 

o výmere 410 m² v lokalite Lipky za cenu 1,85 eur/m² u ostatných plôch a záhrad a cenu 

0,4564 eur /m² - orná pôda. Bude potrebné vypracovať smernicu, ktorá stanoví ceny 

pozemkov v k.ú. Obec Beckov. 

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o tom, že sa zúčastnil 24. snemu ZMOS-u, ktorý sa 

konal v dňoch 28. – 29. mája 2013 v Nitre. Zároveň podal informáciu o príprave 

celonárodných osláv 200. výročia narodenia J.M. Hurbana v Beckove a oboznámil poslancov 

o projekte,  ktorý sa prípravou osláv zaoberá. 
 

K bodu 14.: 

V diskusii p. E. Benko navrhol, či by sa nemohla upraviť cena za vývoz fekálií pre 

veľkoodberateľov, pretože TVK a.s. Trenčín vykonáva vývoz  za výhodnejšiu cenu. Starosta 

obce odpovedal, že sa na cene pracuje. 

Ing. M. Jambor sa informoval, či sa nemôže znížiť cena vstupného na hrad počas 

Beckovských slávností. Starosta obce odpovedal, že správna rada nie je zníženiu vstupného 

prístupná. Poslanci navrhujú, aby sa znížila cena vstupného počas BS a žiadajú predložiť ich 

požiadavku na zasadnutí Správnej rady. 

Mgr. M. Striežencová – občania si pochvaľovali, keď sa Deň detí uskutočnil na hrade 

a vstupné sa tiež upravovalo. 
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K bodu 15.: 

Návrh na  uznesenie zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.6.2013: 
Uz.č. 253/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12.4.2013 bez pripomienok. 

uz.č.254/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o realizácii projektov 

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

uz.č.255/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Beckov za rok 2012 

a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 664,99 eur. 

c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 

5 984,93 eur na financovanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v obci. 

uz.č.256/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 

k záverečnému účtu obce a hospodáreniu obce Beckov za rok 2012. 

uz.č.257/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

Obecnému zastupiteľstvu obce Beckov o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 bez 

pripomienok. 

uz.č.258/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Beckov č.1/2013 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení 

v obci Beckov s účinnosťou od 1.9.2013 bez pripomienok. 

uz.č.259/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce občanom Beckova 

a to Ružene Hubinovej, Beckov č. 304 za dlhoročnú prácu v prospech obce vo funkcii 

kronikárky obce, Petrovi Bánovskému, Beckov č.417, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti 

kultúry a športu. 

b) Cenu starostu obce Jaroslavovi Strakovi, Beckov č.49, za dlhoročnú obetavú prácu 

v oblasti kultúry a športu a rovnako Cenu starostu obce manželom Petrovi a Edite Čiklovcom, 

bytom Beckov č.200,  za dlhoročnú a významnú pomoc pri budovaní a propagácii obce. 

uz.č.260/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o výbere dodávateľa na 

opravy miestnych komunikácií. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa na stavebné práce – Oprava miestnych 

komunikácií firmu Cemis s.r.o., Vlčkovce 224. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dielo s firmou Cemis s.r.o., Vlčkovce 224 

s pripomienkou: splatnosť faktúr na 30 dní 

uz.č.261/2013/a – OZ neschválilo spojenie lokalít na vypracovanie Zmien a doplnkov č.  

ÚPN obce Beckov v lokalitách pri Kálnici, Lipky a lokalita Klíža. b) OZ nevyhovelo žiadosti 

p. Františka Birasa, bytom Beckov č.600. 

uz.č.262/2013 – a ) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o výbere dodávateľa na 

Adaptáciu hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov – Dokončovacie práce na II. N.P. – jedáleň, 

výdajňa stravy. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo dodávateľa pre uskutočnenie stavebných prác na zákazku 

Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov – Dokončovacie práce na II.N.P. – jedáleň, 

výdajňa stravy, s podmienkou, že budú zabezpečené finančné zdroje z rozpočtu, prípadne 

mimorozpočtové finančné zdroje  bez pripomienok. 

uz.č.263/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť spoločnosti SANOTip 

s.r.o. Poprad o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území  obce  

Beckov  v prevádzke Reštaurácia U Martiny, Beckov č.230. 

b) Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prevádzkovaním stávkového terminálu na území  obce  

Beckov  v prevádzke Reštaurácia U Martiny, Beckov č.230. 
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uz.č.264/2013 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov pre stavbu diaľnice D1 

Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v k.ú. obce Beckov, parc.č. 10707 o výmere 343 m² 

Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za cenu 3 135,02 eur podľa 

znaleckého posudku č.27/2013 Ing. Aleny Mikócziovej zo dňa 8.5.2013. 

b) Obecné Zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov pre stavbu diaľnice D1 Nové Mesto nad 

Váhom – Chocholná v k.ú. Beckov parc.č. 10282 o výmere 43 m², parc.č. 10284 o výmer 80 

m², parc.č. 10292 o výmere 1072 m², parc.č. 10293 o výmere 54 m², Národnej diaľničnej 

spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za cenu 11 415,86 eur podľa znaleckého 

posudku č.27/2013 Ing. Aleny Mikócziovej zo dňa 8.5.2013. 

uz.č.265/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo hodnotu stravnej poukážky pre 

zamestnancov obce vo  výške 3,80 eura od 1.júla 2013. 

uz.č.266/2013 -  Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemkov parc.č. 1220, 

1221, 1221/1/2 a 1222 o výmere 410 m² v lokalite Lipky za cenu 1,85 eur/m² u ostatných 

plôch a záhrad a cenu 0,4564 eur /m² - orná pôda. 

uz.č.267/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o účasti starostu obce na 

24. sneme ZMOS-u,  ktorý sa konal 28.-29.mája 2013 v Nitre. 

uz.č.268/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu ohľadne pripravovaného 

projektu celonárodných osláv 200.výročia narodenia J.M. Hurbana v Beckove. 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 21.6.2013. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil. 
 

V Beckove, 25. júna 2013 

Zápis spracovala A. Benková 
 

 

 

 

        Karol Pavlovič 

                starosta obce 

Overovatelia z ápisnice:  

 

Anna Kabelíková 

 

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

Ing. Marek Jambor 

 

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