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3.  z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Štatút obce, par.9, ods.4 – zmena stálych komisií 

5. Schválenie návrhu členov do jednotlivých komisií pri OZ, plány činnosti komisií na 

rok 2015 

6. Informácia o podaných projektoch – predkladá Ing. M.Jurčacková 

7. Žiadosť o odkúpenie komunikácie a inžinierskych sietí – predkladá Ing. J.Martiš 

8. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013 

9. Schválenie kúpy fekálneho vozidla 

10. Prehodnotenie investičných akcií obce Beckov na rok 2015  

11. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove o aktivitách školy a MŠ 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov, 

riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove Mgr.Jozefa Pekaroviča. Na začiatku zasadnutia 

prítomných 8 poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Pred zasadnutím sa 

poslanci stretli v priestoroch materskej školy, kde mali možnosť zistiť skutkový stav, v akom 

sa nachádza budova materskej školy. Zasadnutie sa uskutočnilo v jedálni základnej školy. 

Rovnako mali poslanci možnosť  prezrieť si pavilón školy, v ktorom je umiestnená výdajňa 

stravy a jedáleň. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie: p.Ing. Martina Ilavského  a p. Ing. Jaroslava 

Martiša. Za overovateľov zápisnice p.Ing. Mareka Jambora a Petra Žovinca. Za zapisovateľku 

určil p. A.Benkovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu a overovateľov 

zápisnice. Starosta obce navrhol doplniť do programu zasadnutia bod „Rozpočtové opatrenie 

na rok 2015 č.1“, bod „Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2015“ a doplniť v bode 

Schválenie členov komisií – redakčnú radu Beckovských novín. Ďalej navrhol presunutie 

bodu č.11 za bod 3. O návrhu programu zasadnutia s navrhovanými zmenami dal hlasovať. 

Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy. Všetci 8 poslanci boli za, program zasadnutia 

bol schválený. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 23.1.2015 

previedol p. Ing. J.Martiš. Poslanci nemali ku kontrole žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 

23.1.2015 bez pripomienok. 
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K bodu 11.: 

Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove o aktivitách školy a MŠ – Mgr. Jozef 

Pekarovič zhrnul požiadavky, ktoré školu a škôlku najviac „trápia“  a to posúdenie statiky 

materskej škôlky, revízia elektrického vedenia, vymaľovanie interiéru materskej školy. 

Príjazdová komunikácia pri ZŚ k jedálni, dobudovanie školskej jedálne – vybavenie kuchyne , 

prerobenie elektriny, potreba väčšej umývačky riadu vo výdajni jedál, vybudovanie 

multifunkčného ihriska, ktoré by slúžilo i občanom obce, oprava príjazdovej komunikácie 

k materskej škole. 

Pri materskej škole boli odstránené staré „preliezky“, chceli by zabezpečiť certifikované 

ihrisko. Na jar plánujú brigádu rodičov v záhrade materskej školy. V základnej škole by 

chceli z hudobnej triedy vytvoriť triedu pre predškolákov. V školskom roku 2015/2016 by 

malo nastúpiť 15 prvákov, ktorí boli na zápise. Základnú školu navštevuje v súčasnosti 139 

detí a materskú školu 43 detí. Do materskej školy nemôžu prednostne prijímať deti 

z Beckova, kritériá sú stanovené. Momentálne majú v jedálni 72 miest, spojazdnená je len 

jedna časť. Od 1.marca 2015 príjmu do výdajne jedál ešte jednu silu z úradu práce, ktorá bude 

čiastočne zaplatená z úradu práce. Rodičia detí sa informovali, prečo nie je v škole bufet. 

Musel by sa vytvoriť osobitný priestor s toaletou, registrovanou pokladňou, nezabránilo by sa 

predávaniu sladkostí alebo iných nezdravých pochutín. 

Poslanec E.Benko – čo pokladáte za priority? Riaditeľ školy odpovedal, že posúdenie statiky 

materskej školy a výmenu elektrických rozvodov. Vybudovanie príjazdovej komunikácie pri 

ZŠ, výmenu elektrospotrebičov v kuchyni. E. Benko – Pokladáte za správne presťahovať MŠ 

do ZŠ? Riaditeľ – mal to v koncepcii pri výberovom konaní na riaditeľa školy. V Kočovciach 

to vyriešili rovnako spojením školy a škôlky, zvýšil sa tam počet detí. 

Ing. J.Martiš – umiestnenie predškolákov v pivničných priestoroch bude problém, prísne 

kritériá. Ing. J.Macejka – trieda by  mohla byť v novom pavilóne. Ing. M.Jurčacková – 

informovala, že projekt na rozšírenie materských škôl nie je podrobný, riešilo by sa to neskôr, 

až keď dostaneme peniaze z Ministerstva školstva SR. Trieda pre predškolákov musí byť 

kompletne zariadená. Poslanci nemali ďalšie otázky na pána riaditeľa, starosta obce mu 

poďakoval za informáciu a poskytnutie priestorov školy. Obecné zastupiteľstvo vzalo 

informáciu na vedomie. 
 

K bodu 4.: 

Štatút obce, par.9, ods.4 – zmena stálych komisií – starosta obce informoval poslancov, že je 

potrebné schváliť zmenu § 9, bod 4 v štatúte obce ohľadne stálych komisií pri obecnom 

zastupiteľstve v zmysle schválených komisií na ustanovujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 9 poslancov, všetkých 9 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

v Štatúte obce Beckov, schválenom 2.2.2007 v § 9 – Komisie obecného zastupiteľstva, bod 4 

– Obec má vytvorené tieto stále komisie: 

- Komisia finančná, správy majetku a podnikania 

- Komisia sociálna 

- Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

- Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch 

- Stavebná komisia. 
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K bodu 5.: 

Schválenie návrhu členov do jednotlivých komisií pri OZ, plány činnosti komisií na rok 2015 

– starosta obce predložil návrh členov jednotlivých komisií, písomne, v prílohe zápisnice. 

Nikto z prítomných nemal pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Podľa návrhu dal 

o jednotlivých komisiách hlasovať. Prítomných 9 poslancov, všetci 9 hlasovali za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo členov finančnej komisie: Ing. Marek Jambor, Beckov č.616, Ing. Ján 

Macejka, Beckov č.577, Ing. Jozef Vranka, Beckov č.210, Daniel Hladký, Beckov č.88, 

tajomníčka komisie Ing. Monika Kopúnová. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov sociálnej  komisie: Ing. Radovan Hladký, Beckov 

č.351, Daniela Šimková, Beckov č.52, Mgr. Petra Šutovská, Beckov č.41, tajomníčka komisie 

Mgr. Danka Badžgoňová. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie verejného poriadku a životného prostredia: 

Ing. Vilam Maslo, Beckov č.240, Ing. Gabriela Dedíková, Nové Mesto nad Váhom, Ing. Peter 

Dedík, Beckov č.535, Peter Žovinec, Beckov č.373, Miroslav Košút, Beckov č. 258, 

tajomníčka komisie Anna Benková. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch: Antónia 

Bánovská, Beckov č.360, Ing. Jana Horečná, Beckov č.204, Daša Hunčová, Beckov č.577, 

Boris Klčovský, Beckov č.405, Margaréta Martišová, Beckov č.320, Zdenka Ondrejovičová, 

Beckov č.67, Jaroslav Straka, Beckov č.49, Mgr. Martina Striežencová, Beckov č.418, 

Monika Striežencová, Beckov č.52, Ing. Andrea Trstenská, Beckov č.10, tajomníčka komisie 

Jana Ježovicová. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov stavebnej komisie: Ing. Ján Macejka, Beckov č.577, 

Ing. Jaroslav Martiš, ml., Beckov č.320, Peter Benko, Beckov č.197, tajomníčka komisie 

Anna Benková. 

Zároveň predsedovia komisií predložili plány činnosti jednotlivých komisií na rok 2015, 

písomne, v prílohe zápisnice. Poslanci nemali k predloženým plánom činnosti žiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, všetci 9 hlasovali za. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo plány činnosti jednotlivých komisií pri obecnom 

zastupiteľstve na rok 2015  bez pripomienok. 

Ďalej starosta obce predložil návrh na zloženie Redakčnej rady Beckovských novín, písomne, 

v prílohe zápisnice. Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu 

pripomienky. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo členov Redakčnej rady Beckovských novín: Mgr. Danka 

Badžgoňová, šéfredaktorka, Ing. Darina Jarábková, Kristína Jurzová, Ľubomír Paulus, PaeDr. 

Radka Prokopenská, Mgr. Petra Šutovská. 
 

Hlavná kontrolórka JUDr. Ivana Hudecová  predložila plán činnosti hlavného kontrolóra obce 

na rok 2015 – písomne, priložený k zápisnici. Poslanci nemali k plánu činnosti žiadne 

pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Informácia o podaných projektoch -  podala Ing. Marika Jurčacková, písomne, priložené 

k zápisnici. Informovala o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva na 

rozšírenie kapacity materskej školy. Dotácia by sa musela čerpať v tomto roku. Poslanci 

nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať o súhlase obecného zastupiteľstva s podaním 

žiadosti o dotáciu. Prítomných 9 poslancov, všetkých 9 poslancov za. Obecné zastupiteľstvo 
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vzalo na vedomie informáciu o podaní žiadosti na  poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva 

SR v rámci programu zvyšovania kapacity materských škôl. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva školstva SR v rámci 

programu zvyšovania kapacity materských škôl. 

 

K bodu 7.: 

Žiadosť o odkúpenie komunikácie a inžinierskych sietí – predložil Ing. J.Martiš, vysvetlil, že 

sa jedná o komunikáciu v novom stavebnom obvode – obytnej zóne,  v ktorej bude 

vybudovaných 9 rodinných domov. Vlastníci navrhujú odpredaj komunikácie za 1 euro. 

Prítomný zástupca vlastníkov zo spoločnosti CBI, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Ing. Hubert 

vysvetlil, že vlastníci majú záujem previesť parcely, na ktorej je komunikácia vybudovaná, do 

vlastníctva obce kúpnopredajnou zmluvou, ktorá vychádza zo Zmluvy o uzavretí  budúcej 

kúpnej zmluvy podpísanej v roku 2010 s obcou Beckov. Komunikácie ešte nie je dobudovaná. 

E.Benko sa pýtal, či by sa pozemky nemali kupovať až po dokončení stavieb. Ing. Hubert 

vysvetlil, že neskôr bude na pozemky viac vlastníkov, teraz by bola dohoda jednoduchšia. 

E.Benko – ako vlastník nebude mať obec záväzky k dobudovaniu komunikácie? Starosta obce 

spresnil, že zmluva sa týka pozemkov, dobudovanie komunikácie je druhá vec.  Ing. Hubert – 

najskôr očistia pozemky od záložného práva, až potom bude predložená kúpna zmluva. 

Poslanci navrhli odkúpenie pozemkov za podmienky, že pozemky nebudú zaťažené záložným 

právom a právom tretích osôb a predávajúci sa zaviaže dobudovať komunikáciu a odovzdať 

ju ku kolaudácii do 6.mesiaca 2015. Starosta obce dal o návrhu uznesenia s podmienkou 

hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 9 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o odkúpenie 

pozemkov špecifikovaných v kúpnej zmluve č. 0115 za podmienky, že pozemky nebudú 

zaťažené záložným právom a právom tretích osôb a predávajúci sa zaviaže dobudovať 

komunikáciu a odovzdať ju ku kolaudácii do 6.mesiaca 2015.  

 

K bodu 8.: 

Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013 – starosta obce informoval, že text zápisu do 

kroniky obce za rok 2013 bol poslancom zaslaný e-mailvou poštou, mali si ho možnosť 

prečítať. Pripomienky boli zapracované do textu. Ing. Ján Macejka navrhol, aby text zápisu 

kroniky bol zverejnený aj na webovej stránke obce. Starosta obce dal hlasovať za text zápisu, 

prítomných 9 poslancov, 9 za. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený zápis 

obecnej kroniky za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo  schválilo zápis ako text do obecnej 

kroniky za rok 2013. Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zverejniť schválený text 

do kroniky obce na webovej stránke obce. 

 

K bodu 9.: 

Schválenie kúpy fekálneho vozidla – starosta obce informoval o stretnutí poslancov, kde si 

preštudovali návrhy. E.Benko – je potrebné zadefinovať, 1.) čo ideme kúpiť a 2.) ako 

zabezpečíme činnosť. Ing. J.Martiš – stále odkladáme rozhodnutie.. E.Benko – na určitých 

podmienkach sa dohodli. Ing. M.Ilavský – otvorme čističku pre inú firmu. Treba schváliť 

strop, za aký sme ochotný fekálny voz kúpiť.  Ing. J.Martiš – keď chceme kúpiť, musíme 

„poskladať“ peniaze alebo zobrať úver. Starosta obce – fekál musí byť pojazdný, 

prevádzkujeme ČOV, ktorú musíme zásobovať splaškami.  E.Benko – celý problém je 

v nadstavbe. Kúpiť alebo nekúpiť, alebo opravovať. Ing. J.Macejka – zoznam nutných 

opráv.Starosta obce – na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva bolo schválené uznesenie – 

zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy fekálneho vozidla. E.Benko – navrhol maximálnu cenu 

40 tis. eur. Ing. J.Martiš – to budeme kupovať 20 ročné  auto. Potrebujeme dvojnápravové. 
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Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu predložiť parametre na kúpu fekálneho 

vozidla. 
 

K bodu 10.: 

Prehodnotenie investičných akcií obce Beckov na rok 2015 – starosta obce informoval 

prítomných, že v prípade neúspešnosti predložených projektov na kanalizáciu a na materskú 

školu bude potrebné stanoviť ďalšie investičné zámery na rok 2015. Ing. J.Martiš  - v roku 

2017 sa budú konať oslavy narodenia J.M.Hurbana, v parku je zámer postaviť pamätník, 

ktorý z väčšej časti zafinancuje NR SR, ďalej sú potrebné  financie na školu a škôlku – 

havarijné stavy, prístupová cesta k jedálni. Mali by sa schváliť financie na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na park a na statické zabezpečenie materskej školy. Ing. M.Ilavský 

– je potrebné zadefinovať priority – kuchyňa materskej školy, revitalizácia parku, obecný 

úrad v centre obce. Zaujíma ho, či máme pokrytých 99% platenia daní zo zastavaných plôch. 

Poslanci sa dohodli na vyčlenení finančných prostriedkov nasledovne: - vyčleniť finančné 

prostriedky vo výške 5000,0 eur z dôvodu havarijného stavu MŠ, na nákup zariadenia do 

výdajne jedál vo výške 10 000,00 eur, nákup zariadenia do kuchyne MŠ  vo výške 5000,00 

eur, oprava strešného plášťa na OcÚ do 5000,00 eur. Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej 

komisii pripraviť návrh úpravy rozpočtu so zapracovaním zmien.  

K bodu 12.: - rôzne – 

Rozpočtové opatrenie na rok 2015 č.1 – starosta obce vysvetlil poslancom, že bolo potrebné 

upraviť rozpočet na rok 2015 v príjmovej aj výdavkovej časti. Jednotlivé čiastky boli 

upravované podľa oznámení o pridelení finančných prostriedkov, ktoré budú počas roka 

poskytované od Okresného úradu v Trenčíne – odboru školstva a Ministerstva vnútra SR, 

sekcie verejnej správy. E.Benko doplnil, že sa jedná o úpravu položiek podľa dotácií zo 

štátneho rozpočtu a odporučil predložený materiál schváliť. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 9 poslancov, 9 za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 

2015 č.1 podľa návrhu bez pripomienok. 

  

Požiadavka Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s. o podpísanie zmluvy na zriadenie 

vecného bremena – starosta obce informoval o tejto zmluve, jedná sa o elektrické vedenie 

uložené v miestnej komunikácii za ihriskom. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť 

a  odporučilo podpísať zmluvu starostom obce. 
 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o ponúknutom pozemku pre ICS Systems Stará 

Turá pre potreby výstavby ústredne. Jedná sa o pozemok pri ihrisku vedľa šatne. Ing. Ján 

Macejka nesúhlasil s tým, aby bolo ponúknuté toto miesto. Starosta obce informoval, že 

pozemok si boli ešte len pozrieť, zatiaľ ešte nie je definitívne, či s firmou podpíšeme zmluvu 

o kúpe alebo prenájme. Bolo to lepšie riešenie, ako žiadala firma a to na pozemku prevádzky 

obce. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o vytipovaní náhradného pozemku na 

vybudovanie ústredne pre potreby ICS Systems Stará Turá na vedomie. 

  

Vodný zdroj Ostredky – starosta obce informoval o rozhodnutí Krajského súdu v Trenčíne, 

ktorý zamietol vyvlastnenie pozemkov pod vodný zdroj Ostredky. Odvolali sa 2 vlastníci. Súd 

nemal podporné materiály ako ÚPN obce Beckov, ÚPN kraja, starosta obce navrhne, aby sme 

sa neodvolávali na najvyšší súd, lebo je predpoklad, že by sme prehrali a museli by sme 

zaplatiť súdne trovy. Ing. J.Martiš – musíme sa dohodnúť, čo budeme ďalej robiť, obec musí 

mať záujem na doriešení. Starosta obce – vodný zdroj je pre obec potrebný. Bude musieť 
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hľadať riešenie v individuálnom jednaní s vlastníkmi. Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu 

na vedomie. 

 

Odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie ČOV – starosta obce informoval, že sme našli 

osobu, ktorá by túto činnosť mohla vykonávať. ČOV bude musieť mať samostatný režim – 

finančne účtovne vedená. Táto osoba bude dozerať na prevádzkovanie ČOV. E.Benko – to 

znamená, že mesačne ju bude obec platiť, takže treba zarátať do rozpočtu obce výdavky na 

plat odborne spôsobilej osoby. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu 

o zabezpečení odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie ČOV v Beckove. 
 

K bodu 13.: 

V diskusii sa poslanci vyjadrovali k jednotlivým prerokovávaným bodom programu.  
 

K bodu 14.: 

Návrh na uznesenie z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa 

konalo dňa 27.2.2015  

uz. č.19/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

zo zasadnutia konaného dňa 23.1.2015 bez pripomienok. 

 

uz.č.20/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu v Štatúte obce Beckov, schválenom 

2.2.2007 v § 9 – Komisie obecného zastupiteľstva, bod 4 – Obec má vytvorené tieto stále 

komisie: 

- Komisia finančná, správy majetku a podnikania 

- Komisia sociálna 

- Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

- Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch 

- Stavebná komisia 

 

uz.č.21/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov finančnej komisie: Ing. Marek Jambor, 

Beckov č.616, Ing. Ján Macejka, Beckov č.577, Ing. Jozef Vranka, Beckov č.210, Daniel 

Hladký, Beckov č.88, tajomníčka komisie Ing. Monika Kopúnová. 

 

uz.č.22/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov sociálnej  komisie: Ing. Radovan 

Hladký, Beckov č.351, Daniela Šimková, Beckov č.52, Mgr. Petra Šutovská, Beckov č.41, 

tajomníčka komisie Mgr. Danka Badžgoňová. 

 

uz.č.23/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie verejného poriadku 

a životného prostredia: Ing. Vilam Maslo, Beckov č.240, Ing. Gabriela Dedíková, Nové 

Mesto nad Váhom, Ing. Peter Dedík, Beckov č.535, Peter Žovinec, Beckov č.373, Miroslav 

Košút, Beckov č. 258, tajomníčka komisie Anna Benková. 

 

uz.č.24/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisie pre kultúru, šport a cestovný 

ruch: Antónia Bánovská, Beckov č.360, Ing. Jana Horečná, Beckov č.204, Dagmar Hunčová, 

Beckov č.577, Boris Klčovský, Beckov č.405, Margaréta Martišová, Beckov č.320, Zdenka 

Ondrejovičová, Beckov č.67, Jaroslav Straka, Beckov č.49, Mgr. Martina Striežencová, 

Beckov č.418, Monika Striežencová, Beckov č.52, Ing. Andrea Trstenská, Beckov č.10, 

tajomníčka komisie Jana Ježovicová. 
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uz. č.25/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov stavebnej komisie: Ing. Ján Macejka, 

Beckov č.577, Ing. Jaroslav Martiš, ml., Beckov č.320, Peter Benko, Beckov č.197, 

tajomníčka komisie Anna Benková. 

 

uz.č.26/2016 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo plány činnosti jednotlivých komisií pri 

obecnom zastupiteľstve na rok 2015  bez pripomienok. 

 

uz.č.27/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Redakčnej rady Beckovských novín: 

Mgr. Danka Badžgoňová, šéfredaktorka, Ing. Darina Jarábková, Kristína Jurzová, Ľubomír 

Paulus, PaeDr. Radka Prokopenská, Mgr. Petra Šutovská bez pripomienok. 

 

uz.č.28/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaní žiadosti 

o poskytnutí dotácie z Ministerstva školstva SR v rámci programu zvyšovania kapacity 

materských škôl. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva školstva SR 

v rámci programu zvyšovania kapacity materských škôl. 

 

uz. č.29/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o odkúpenie pozemkov 

špecifikovaných v kúpnej zmluve č. 0115 za podmienky, že pozemky nebudú zaťažené 

záložným právom a právom tretích osôb a predávajúci sa zaviaže dobudovať komunikáciu 

a odovzdať ju ku kolaudácii do 6.mesiaca 2015.  

 

uz.č.30/2015  – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predložený zápis obecnej kroniky 

za rok 2013 s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis ako text do obecnej kroniky za rok 2013. 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zverejniť schválený text do kroniky obce na 

webovej stránke obce. 

 

uz.č.31/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo  obecnému úradu predložiť parametre na kúpu 

fekálneho vozidla. 

 

uz.č.32/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo investičné zámery obce na rok 2015 : 

- vyčleniť finančné prostriedky vo výške 5000,0 eur z dôvodu havarijného stavu MŠ,  

- na nákup zariadenia do výdajne jedál vo výške 10 000,00 eur,  

- na nákup zariadenia do kuchyne MŠ  vo výške 5000,00 eur,  

- oprava strešného plášťa na OcÚ do 5000,00 eur.  

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo finančnej komisii pripraviť návrh úpravy rozpočtu so 

zapracovaním zmien. 

  

uz.č.33/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ 

J.M.Hurbana Beckov p. Mgr. Jozefa Pekaroviča o aktivitách školy a MŠ. 
 

uz. č.34/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie na rok 2015 č.1 podľa 

návrhu bez pripomienok.   

uz. č.35/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 

2015 bez pripomienok. 
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uz. č.36/2015 –  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o rozhodnutí Krajského súdu k vyvlastneniu pozemkov pre vodný zdroj Ostredky. 
 

uz.č.37/2015  -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu obce 

o vytipovaní náhradného pozemku na vybudovanie ústredne pre potreby ICS Systems Stará 

Turá. 
 

uz.č.38/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu starostu obce 

o zabezpečení odborne spôsobilej osoby na prevádzkovanie ČOV v Beckove. 
 

uz. č.39/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. o podpísanie zmluvy na zriadenie vecného bremena. 

b) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zmluvu podpísať. 

Obecné zastupiteľstvo návrh na uznesenie schválilo. Po vyčerpaní všetkých bodov programu 

starosta obce zasadnutie ukončil. 
 

V Beckove, 4.3.2015 

Zápis spracovala A.Benková 
 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 
 

......................................................     Ing. Ján Križan 

Ing. Marek Jambor       starosta obce 

 

 
 

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

Peter Žovinec 

 

 

 

 

 

 

 

 


