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28. z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 15.12.2017. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Martin Ilavský, Ľuboš Hajdúšek 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Zostavenie a predkladanie Finančného rozpočtu Obce Beckov bez programovej 

štruktúry 

5. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2018, 2019, 

2020 

6. Schválenie návrhu Finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 

7. Návrh Finančného rozpočtu Obce Beckov na roky 2019 – 2020 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č. 6 

9. Zmena rozpočtu č. 6 Obce Beckov na r. 2017 

10. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Beckov 

za rok 2016 

11. Konsolidačná výročná správa Obce Beckov za r. 2016  

12. Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove 

13. Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2017 

14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2018 

15. Prerokovanie a vyjadrenie sa k investičnému zámeru firmy AUTOPARKY SK s.r.o. 

v zmysle žiadosti zo dňa 14.9.2017 

16. Rôzne 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie, záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, na začiatku 

rokovania prítomných 6 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Neskôr 

prítomných 7 poslancov. 

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Norberta Ondrčku  a p. Daniela Hladkého, 

za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Macejku a p. Annu Kabelíkovú.. Za zapisovateľku 

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

zápisnice. Starosta obce ďalej predložil program zasadnutia podľa pozvánky. O návrhu 

programu dal hlasovať. Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 27.10.2017 previedol zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš. K plneniu 

uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

kontrolu uznesení zo zasadnutia konaného dňa 27.10.2017 bez pripomienok. 
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K bodu 4.: 

Zostavenie a predkladanie Finančného rozpočtu Obce Beckov bez programovej štruktúry – 

starosta obce informoval, že zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli 

schválené zmeny, na základe ktorých môže obecné zastupiteľstvo s počtom do 2000 

obyvateľov rozhodnúť, že neuplatní programovú štruktúru v rozpočte obce z dôvodu 

náročnosti v oblasti spracovania, sledovania plnenia a záverečného spracovania. Preto starosta 

navrhuje schváliť zostavenie a spracovanie rozpočtu bez programovej štruktúry. Nikto 

z prítomných poslancov nemal k tomuto návrhu pripomienky. Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce Beckov bez programovej štruktúry počnúc 

rozpočtom obce na roky 2018, 2019 a 2020. 

 

K bodu 5.: 

Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 – 

hlavná kontrolórka predložila písomné stanovisko k návrhu rozpočtu, priložené k zápisnici.  

Odporučila poslancom rozpočet  obce na roky 2018  schváliť a rozpočet na roky 2019 a 2020 

vziať na vedomie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 6.: 

Schválenie návrhu Finančného rozpočtu Obce Beckov na rok 2018 – predložil starosta obce, 

písomne, priložené k zápisnici. Návrh rozpočtu bol zverejnený na informačnej tabuli v obci 

a na internetovej stránke obce od 30.11.2017 a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. 

Starosta obce požiadal o stanovisko k predkladanému návrhu predsedu finančnej komisie, p. 

E. Benka, ktorý informoval, že  rozpočet na rok 2018 je pripravený ako vyrovnaný. Súčasťou 

návrhu na rok 2018 je aj výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2019 a 2020. 

Komisia prerokovávala aj jednotlivé žiadosti o dotácie pre rok 2018. P. Benko informoval, že 

komisia sa dohodla, že rozpočet obce bude predložený na schválenie po nasledujúcich 

úpravách:   

1.  položku – výdaj ostatná kultúra  schváliť  1.000,00 € - na nákup materiálu na výročie        

    1. písomnej  zmienky obce; 

2. položku – výdaj ostatná kultúra schváliť  1.000,00 € - na služby na výročie 1. písomnej    

    zmienky  obce; 

3. položku – výdaj rekonštrukcia a modernizácia lekárne – navýšiť o 750,00 € - financovanie     

    z rezervného fondu; 

4. položku – výdaj projektová dokumentácia – zdravotné stredisko, lekáreň – navýšiť      

o 800,00  €  - financovanie z rezervného fondu; 

5. položku – výdaj cestná doprava – údržba a opravy miestnych komunikácií znížiť 

o 2.000,00 €; 

6. položku – príjem z rezervného fondu obce  zvýšiť o 1550,00 €; 

7. položku – výdaj transfer pre hasičov v sume 1200,00 € rozdeliť na 300,00 € pre potreby 

dospelých  členov a 900,00 € pre deti a mládež vzhľadom k tomu, že sú potrebné zabezpečiť 

rôzne pomôcky na výcvik mládeže; 

8. ZŠ s MŠ J.M. Hurbana – originálne kompetencie pre rok 2018 schváliť vo výške 

175.000,00€. Po týchto zmenách zostáva rozpočet naďalej vyrovnaný. Finančná komisia 

odporučila zastupiteľstvu  s doporučenými zmenami z finančnej komisie Rozpočet Obce 

Beckov  na rok 2018 schváliť. 

Finančná komisia odporučila zastupiteľstvu  Rozpočet Obce Beckov na r. 2019 a r. 2020 

vziať na vedomie. E. Benko vysvetlil, že prvotná požiadavka školy bola navýšiť rozpočet viac 
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– originálne kompetencie z podielových daní z dôvodu nárastu spotreby energií v školskej 

jedálni, personálu v jedálni aj v materskej škôlke. Ing. J. Macejka – myslí si, že p. riaditeľ 

školy by mal konzultovať s obcou, pokiaľ chce prijať zamestnancov, z dôvodu potreby 

finančných prostriedkov. Ing. J. Macejka – viac financií pre futbalistov, tento rok sa im darí, 

povzbudiť ich. A. Kabelíková – mali by si zháňať financie pomocou sponzorov. Starosta obce 

– obec bude participovať, jedná sa aj o majetok obce. E. Benko – obec by mala podporovať 

najmä rozvoj detského športu a záujmov. Dospelí si majú hľadať iné cesty, ako zohnať 

financie. A. Kabelíková – malo by sa prihliadať aj na ochotu organizácií pri pomoci obci – 

organizovanie podujatí a pod. E. Benko – mali by sme sa zamyslieť nad inými možnosťami 

systému vývozu komunálneho odpadu, obec dopláca 11 tis. euro z rozpočtu. K rozpočtu 

neboli vznesené ďalšie pripomienky. Starosta obce dal hlasovať o návrhu rozpočtu 

s doporučenými zmenami z finančnej komisie.  Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný rozpočet Obce Beckov na rok 

2018 s pripomienkami finančnej komisie.  

 

K bodu 7.: 

Návrh Finančného rozpočtu Obce Beckov na roky 2019 – 2020 – písomne, priložený 

k zápisnici, predložil starosta obce. Návrh bol vyvesený na informačnej tabuli v obci a na 

internetovej stránke obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie finančný rozpočet s výhľadom na roky 2019, 2020. 

 

K bodu 8.: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č. 6 – predložila 

kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici. Návrh úpravy rozpočtu zreálnil 

rozpočtované príjmy a výdavky v závislosti od predpokladaného vývoje príjmov a výdavkov 

do konca roka 2017. Takto zostavený návrh zmeny rozpočtu je v súlade so zákonom 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporučila obecnému zastupiteľstvu zmenu 

rozpočtu schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.6. 

 

K bodu 9.: 

Zmena rozpočtu č. 6 Obce Beckov na r. 2017 – predložil starosta obce, písomne, priložené 

k zápisnici. Z dôvodovej správy - Rozpočet je potrebné  upravovať  v príjmovej aj 

výdavkovej časti.  V bežných príjmoch je zvýšenie v porovnaní s predošlou úpravou 

o 92762,30€. Jedná sa hlavne o zvýšenie výnosu z podielových daní, príjmov za komunálne 

odpady, prenájmu obecného majetku a príjmu zo služieb a vratky zo zdravotného poistenia 

(preplatky z roku 2016). V rámci finančných operácií boli znížené príjmy z rezervného fondu 

obce. Tieto budú vrátené do rezervného fondu a budú predmetom príjmu rozpočtu v r. 2018.    

Ostatné zmeny v príjmovej časti rozpočtu sú menej významné. 

     Vo  výdavkovej časti bežného rozpočtu je zvýšenie v porovnaní s predošlou úpravou 

o 45382€. Vo výdavkoch boli významnejšie úpravy na položkách: v rámci pracovníkov obce 

boli zvýšené finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní. Odvody do poisťovní bolo 

potrebné navýšiť z dôvodu zvýšenia mzdy kontrolórky obce a navýšenia rozpočtu za práce 

vykonávané  na základe dohody o vykonaní práce. Položka OcÚ – právne a špeciálne služby 

– zvýšená o výdavky na Plán soc. a hosp. rozvoja, na archiváciu a skartáciu dokumentov. 

Nakladanie s odpadmi zvýšené o vyššie výdavky za uloženie odpadu. V rámci kapitálových 

výdavkov sú znížené výdavky v položkách, ktoré boli naplánované čerpať z rezervného fondu 

na projekty a realizáciu rekonštrukcií majetku a výstavbu. Tieto finančné prostriedky budú 

vrátené do rezervného fondu a budú predmetom kapitálových výdavkov rozpočtu v r. 2018.   
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 Rozpočet na rok 2017 aj po úpravách zostáva vyrovnaný. Predseda finančnej komisie p. E. 

Benko informoval, že zmena č.6 bola prerokovaná v komisii. Finančná komisia odporúča 

obecnému zastupiteľstvu zmenu rozpočtu schváliť. Ing. J. Martiš – stav sa zreálni až po 

záverečnom účte obce, priority sú dané – zdravotné stredisko, strecha na základnej škole 

a lekáreň. E. Benko – upozornil na to, že kapitálové výdavky sa vyžívajú v druhom polroku, 

kedy sú stavebné firmy drahšie, z dôvodu množstva práce. Starosta  obce vysvetlil, že 

niektoré výzvy zo štátneho rozpočtu neskoro vyhlásia, následne všetko mešká. Obecný 

majetok je ochránený – Dom rozlúčky je odvodnený, pracuje sa na projekte rekonštrukcie 

elektrických rozvodov na OcÚ. E. Benko – oprava ciest nie je dostatočná, jamy na miestnych 

komunikáciách zostali na zimu, je potrebné ich nejakou formou opraviť. Iné pripomienky 

k úprave rozpočtu obce č.6 na rok 2017 neboli. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 

poslancov. 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

rozpočtu č.6 Obce Beckov na rok 2017 bez pripomienok. 

 

K bodu 10.: 

Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Beckov za rok 

2016 – informoval starosta obce, písomne, priložená k zápisnici. Poslanci nemali žiadne 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2016. 

 

K bodu 11.: 

Konsolidačná výročná správa Obce Beckov za r. 2016 – poslanci obdržali 26 stranový 

materiál e-mailom. Písomne, priložená k zápisnici. Poslanci vyjadrili spokojnosť s jej 

spracovaním. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Konsolidačnú výročnú správu Obce 

Beckov za rok 2016 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 12.: 

Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove – starosta obce 

informoval poslancov, že p. Ing. Jurčacková vypracovala materiál, v ktorom je vyčíslená 

hodnota majetku, (jedná sa rekonštrukciu a modernizáciu budovy a kuchyne + el. prípojky, 

klimatizácie kuchyne, vybavenia kuchyne), ktorú obec odovzdáva základnej škole a to 

v celkovej výške 149 841,04 eura. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 

0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku obce do 

správy Základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove od 1.1.2018 v hodnote 

149 841,04 eura. 

 

K bodu 13.: 

Príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2017 – starosta 

obce informoval o potrebe vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2017 – finančného majetku obce  a majetku obce evidovaného v základnej 

škole s materskou školou. Obecné zastupiteľstvo túto inventarizáciu schválilo uz.č.247/2017 

zo dňa 31.3.2017. Písomne bolo predložené zloženie inventarizačných komisií. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie príkaz štatutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej 

inventarizácie k 31.12.2017. Obecné zastupiteľstva vzalo na vedomie zloženie jednotlivých 

inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2017. 
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K bodu 14.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2018 – predložila hlavná 

kontrolórka obce, písomne, priložené k zápisnici, vyvesené 30.11.2017 - 15 dní pred konaním 

obecného zastupiteľstva na informačnej tabuli obce. Poslanci nemali k predloženému plánu 

žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Beckov na 1.polrok 2018 bez pripomienok. 

 

K bodu 15.: 

Prerokovanie a vyjadrenie sa k investičnému zámeru firmy AUTOPARKY SK s.r.o. – starosta 

obce informoval o stretnutí poslancov so spracovateľom územného plánu p. Ing. Perneckým, 

ktorý poslancom odporučil zámer schváliť za stanovených podmienok. Pripomienku k zneniu 

uznesenia vzniesol p. Ing. M. Jambor, ktorý navrhol doplniť ľahkú výrobu. Starosta obce dal 

o znení uznesenia hlasovať. Prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo investičný zámer firmy Autoparky SK, s.r.o. za týchto 

podmienok: 

a) – Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí s využitím územia na priemyselnú výrobu a bývanie, 

b) – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s využitím územia na sklady, ľahkú výrobu 

a logistiku. Vzniknuté prevádzky svojou činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie 

a v rámci skladovania úplne vylúčiť procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácií produktov 

odpadového hospodárstva. 

 

K bodu 16.: - rôzne –  

Prísediaci Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom – starosta obce informoval poslancov 

o žiadosti okresného súdu o schválenie p. Miroslava Uherčíka, bytom Beckov č.152, za 

prísediaceho okresného súdu na ďalšie volebné obdobie. Pán Uherčík so zvolením súhlasil, čo 

dokladoval čestným prehlásením. Starosta obce dal o návrhu hlasovať, prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Miroslava 

Uherčíka, bytom Beckov č.152 za prísediaceho Okresného súdu Nové mesto nad Váhom na 

ďalšie volebné obdobie. 

 

Pohľadávka z roku 2008 č.20081322 – faktúra, starosta obce informoval, že pohľadávka je 

nevymožiteľná, napriek mnohým písomným výzvam nebola táto pohľadávka uhradená E. 

Benko – prerokované aj vo finančnej komisii, komisia odporučila schváliť. Starosta obce dal 

hlasovať, prítomných 6 poslancov za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo odpis objektívne nevymožiteľnej pohľadávky z roku 2008, faktúra 20081322 

v sume 155,55 eura. 

 

Informácia o podaných projektoch na NKP hrad Beckov – starosta obce informoval, že obec 

podala žiadosti na hradnú kaplnku, spoluúčasť obce po schválení projektu je 1500,00 eura 

a druhý projekt na účasť nezamestnaných na hrade, kde je spoluúčasť po schválení projektu 

800 euro. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o podaných projektoch 

o dotáciu na NKP hrad Beckov z MK SR. 

 

Starosta obce informoval, že harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

predloží na ďalšom riadnom zasadnutí z dôvodu zosúladenia termínov s predkladaním 

ekonomických materiálov. Navrhol poslancom prvé zasadnutie v roku 2018 uskutočniť 

2.2.2018. Poslanci nemali k preloženému návrhu pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2018  a to 2.2.2018. 
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K bodu 17.: 

Poslanci diskutovali v rámci jednotlivých bodov programu. Ing. J. Macejka podal návrh 

osloviť TSK, aby zmenil trasovanie cyklotrasy podľa pôvodnej štúdie z roku 2015. E. Benko 

navrhol napísať list, v ktorom by sa vysvetlil dôvod, prečo žiadame pôvodnú trasu. Všetci 

prítomní s týmto postupom súhlasili, navrhli, aby poslanci stanovili hlavné body listu 

a obecný úrad list pripraví.  

 

K bodu 18.: 

Návrh na uznesenie z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

15.12.2017 : 

 

uz.č.301/2017 – obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2017 bez pripomienok. 

 

uz.č.302/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu Obce 

Beckov bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019 a 2020. 

 

uz.č.303/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k návrhu finančného rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020. 

 

uz.č.304/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný rozpočet Obce Beckov na rok 2018 

v zmysle návrhu finančnej komisie. 

 

uz.č.305/2017 -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie finančný rozpočet s výhľadom na 

roky 2019, 2020. 

 

uz.č.306/2017 -  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k úprave rozpočtu obce na rok 2017 č.6. 

 

uz.č.307/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu č.6 Obce Beckov na rok 

2017. 

 

uz.č.308/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky Obce Beckov za rok 2016. 

 

uz.č.309/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Konsolidačnú výročnú správu Obce 

Beckov za rok 2016. 

 

uz.č.310/2017– Obecné zastupiteľstvo schválilo zverenie majetku obce do správy Základnej 

školy s materskou školou J.M. Hurbana v Beckove od 1.1.2018 v hodnote 149 841,04 eura. 

 

uz.č.311/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie príkaz štatutárneho zástupcu obce 

na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2017. 

b) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých inventarizačných komisií na 

vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2017. 

 

uz.č.312/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Beckov na 1.polrok 2018. 
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uz.č.313/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo investičný zámer firmy Autoparky SK, s.r.o. 

za týchto podmienok: 

a) – obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s využitím územia na priemyselnú výrobu a bývanie, 

b) – obecné zastupiteľstvo súhlasí s využitím územia na sklady, ľahkú výrobu 

a logistiku. Vzniknuté prevádzky svojou činnosťou nesmú zaťažovať životné prostredie 

a v rámci skladovania úplne vylúčiť procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvidácií produktov 

odpadového hospodárstva. 

 

uz.č.314/2017  – Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Miroslava Uherčíka, bytom Beckov č.152 

za prísediaceho Okresného súdu Nové mesto nad Váhom na ďalšie volebné obdobie. 

 

uz.č.315/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo odpis objektívne nevymožiteľnej 

pohľadávky z roku 2008, faktúra 20081322 v sume 155,55 eura. 

 

uz.č.316/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podanom projekte 

o dotáciu na NKP hrad Beckov na MK SR. 

 

uz.č.317/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo termín najbližšieho riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v roku 2018  a to 2.2.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh uznesení zo zasadnutia konaného dňa 15.12.2017. 

Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutie ukončil. 

 

V Beckove, 20.12.2017 

Zápis spracovala A. Benková 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

Ing. Ján Macejka 

         Ing. Ján Križan 

         starosta obce 

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

Anna Kabelíková 

 


