1. z á p i s n i c a
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.12.2010.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov
10. Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a ich predsedov
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom dňa
20.8.2010 uznesením č. 571/2010/b
12. Schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2010 - 2014
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie, záver.
Pred otvorením zasadnutia zaznela štátna Hymna Slovenskej republiky.
K bodu 1.:
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Beckov otvoril starosta obce p. Karol
Pavlovič. Privítal prítomných kandidátov , ktorí vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v novembri 2010 získali potrebný počet hlasov na zvolenie do obecného zastupiteľstva,
a občanov obce.
K bodu 2.:
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Ing. Jaroslava Martiša a Mgr. Martinu
Striežencovú. Ako zapisovateľku určil p. A.Benkovú.
K bodu 3.:
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 – s výsledkami volieb
oboznámila prítomných predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Beckove p. Mgr. Ivana
Hudecová. Písomne, v prílohe zápisnice. Prítomní vzali na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obcí v roku 2010.
K bodu 4.:
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – p. Karol Pavlovič zložil zákonom predpísaný
sľub, ktorý potvrdil svojim podpisom. Z rúk predsedníčka MVK p. Mgr. I. Hudecovej prevzal
Osvedčenie o zvolení za starostu obce Beckov.
K bodu 5.:
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva – novozvolený starosta obce prečítal
zákonom predpísaný Sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci jednotlivo sľub
potvrdili slovom „Sľubujem“ a svojim podpisom pod znenie sľubu. Z rúk predsedníčky MVK
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p. Mgr. I. Hudecovej prevzali Osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.
Bolo konštatované, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad a to menovite:
- p. Ernest Benko
- p.Ing. Marek Jambor
- p.Ing.Darina Jarábková
- p.Anna Kabelíková
- p.Ing,Jaroslav Martiš
- p.Mgr.Romana Muráriková
- p.Marian Polák
- s.Mgr.Martina Striežencová
- p.Jaroslav Zbudila
K bodu 6.:
Vystúpenie novozvoleného starostu obce – p. Karol Pavlovič, ako novozvolený starosta obce
predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo vystúpenie
novozvoleného starostu obce vzalo na vedomie.
K bodu 7.:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – starosta obce
navrhol program tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie. Tento program bol
odporučený Ministerstvom vnútra SR, metodickým návodom č. SVS-OKMVS2-2010/025897
zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí. P. Marian Polák
navrhol 2 minútovú prestávku. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý bol
schválený 20.8.2010 a je účinný od 1.10.2010 nepozná pojem prestávka počas rokovania
obecného zastupiteľstva. Starosta dal o prestávke hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 8
hlasovalo proti, 1 sa zdržal. Prestávka nebola schválená. P. Marian Polák ďalej žiadal, aby bol
program doplnený o bod 13. Vystúpenie obce z TVK, a.s. Poslanec p. E.Benko nechápe,
prečo by sa malo na zasadnutí rokovať o bode, na ktorý nie sú pripravené žiadne materiály,
analýzy, posudky. Navrhol, aby bol tento bod zaradený na rokovanie obecného zastupiteľstva
v januári, pokiaľ budú k nemu pripravené všetky potrebné materiály, aby sa dalo o bode
rokovať. Poslanci sa dohodli, že bod bude zaradený do programu zasadnutia len v prípade,
pokiaľ p.M.Polák poskytne všetky materiály, ktoré sú potrebné k vystúpeniu obce z TVK, a.s.
Starosta obce dal hlasovať o pôvodnom programe obecného zasadnutia bez zmien a doplnkov.
Prítomných 9 poslancov, všetkých 9 poslancov hlasovalo za pôvodný program podľa
pozvánky. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
K bodu 8.:
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie – starosta obce navrhol do
pracovných komisií jednotlivých poslancov nasledovne:
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: p. Marian Polák, sl. Mgr. Martina Striežencová, p.
Ing. Darina Jarábková.
Do volebnej komisie boli navrhnutí: p. Ing. Marek Jambor, p. Anna Kabelíková, p. Mgr.
Romana Muráriková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Ing. Jaroslav Martiš, p. Ernest Benko, p. Jaroslav
Zbudila.
Poslanci hlasovali všetci za zloženie jednotlivých komisií. Starosta obce konštatoval, že
komisie boli jednohlasne schválené.
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K bodu 9.:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov – starosta obce informoval, že v určitých zákonom stanovených
prípadoch môže zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolávať poslanec, ktorý je poverený
obecným zastupiteľstvom. Zapisovateľka p. A.Benková predniesla dôvodovú správu k tomuto
bodu rokovania, priložená k zápisnici. Starosta obce navrhol, aby povereným poslancom,
ktorý by mal mať skúsenosti z činnosti obecného zastupiteľstva, bol p. Ernest Benko.
O návrhu dal starosta obce hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 7 hlasovalo za, 0 – proti, 2 sa
zdržali hlasovania. Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ernesta
Benka za poslanca,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v súlade s § 12, ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
K bodu 10.:
Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a ich predsedov - starosta obce
informoval prítomných, že po predchádzajúcich rokovaniach s budúcimi poslancami sa zhodli
na návrhu, že bude zriadených 5 komisií, a to:
- komisia finančná a správy majetku,
- sociálna komisia,
- komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch,
- komisia verejného poriadku, obchodu a služieb,
- komisia životného prostredia.
P. Marian Polák navrhol, aby sa do názvu komisie životného prostredia doplnilo slovo
„a vody“. Poslanci konštatovali, že názov komisie je zaužívaný a voda patrí do životného
prostredia, preto návrh nepodporili. Starosta obce dal o návrhu komisií hlasovať. Prítomných
9 poslancov, všetci hlasovali za. Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie podľa návrhu.
Ďalej starosta obce navrhol za predsedov týchto komisií poslancov, na ktorých sa dohodli na
predchádzajúcich rokovaniach. Za predsedu finančnej komisie navrhol p. Ernesta Benku. Iný
návrh nebol predložený. Za hlasovalo 7 poslancov, 2 sa zdržali hlasovania.
Za predsedníčku sociálnej komisie navrhol p. Annu Kabelíkovú. Iný návrh nebol predložený.
Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržala hlasovania.
Za predsedu komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch starosta obce navrhol p. Jaroslava
Zbudilu. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania.
Za predsedu komisie životného prostredia starosta obce navrhol p. Mariana Poláka. Iný návrh
nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal hlasovania.
Za predsedu komisie verejného poriadku, obchodu a služieb starosta obce navrhol p. Ing.
Mareka Jambora. Iný návrh nebol predložený. Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal
hlasovania.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov jednotlivých komisií. Obecné zastupiteľstvo uložilo
jednotlivým predsedom komisií a ďalším členom poslaneckého zboru, aby do 20.1.2011
písomne predložili návrhy na zloženie jednotlivých komisií. Komisia finančná a kultúrna
budú mať 8 členov vrátane predsedu a tajomníka, ďalšie komisie budú mať 6 členov vrátane
predsedu a tajomníka.
K bodu 11.:
Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom zo dňa
20.8.2010 uznesením č. 571/2010/b – predseda finančnej komisie p. E.Benko predložil návrh
na výšku platu starostu obce, ktorý vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a zákona
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o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Písomný návrh
priložený k zápisnici. E.Benko navrhol schváliť starostovi obce plat podľa predloženého
návrhu.
P. Ing. D.Jarábková sa spýtala, či zastupiteľstvo rozhoduje o pohyblivej zložke. P. M.Polák
informoval, že zákon o platoch starostov sa bude v krátkom čase meniť.
Ing. J.Martiš – starosta obce v minulosti vybavil z európskych fondov peniaze na
rekonštrukciu hradu, na rekonštrukciu školy, centra obce, sú predpoklady, že obec bude
napredovať, preto navrhuje schváliť plat starostu podľa návrhu. Predseda finančnej komisie sa
informoval, či má niekto z poslancov iný návrh. Iný návrh nebol predložený. O návrhu dal
hlasovať. Prítomných 9 poslancov, 8 hlasovalo za, 1 poslanec bol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce podľa návrhu, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu 12.:
Návrh na sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014, starosta obce predložil návrh na
sobášiacich pre ďalšie volebné obdobie, a to: Karol Pavlovič – starosta obce, p. Jaroslav
Zbudila, p. Anna Kabelíková, ktorí sobášili i v minulom volebnom období a majú dostatočné
skúsenosti s uzatváraním manželstiev. Iný návrh nebol predložený. Starosta obce dal o návrh
hlasovať. Prítomných 9 poslancov, za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal. Obecné
zastupiteľstvo schválilo za sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014 p. Karola Pavloviča,
p. Jaroslava Zbudilu a p. Annu Kabelíkovú.
K bodu 13.:
Starosta obce upozornil poslancov, že pokiaľ budú mať pripomienky a návrhy k rokovaciemu
poriadku obecného zastupiteľstva, je potrebné ich v písomnej forme zaslať do 20.1.2011 na
OcÚ.
P. M.Polák – v rokovacom poriadku v čl. VII chýbajú komisie.
Poslanci sa v diskusii vrátili k prejednaniu bodu o vrátení majetku TVK, a.s. do majetku obce.
Ing. Martiš upozornil, že najskôr musia byť pripravené materiály, o ktorých je možné potom
rokovať.
Ing. D.Jarábková – postupne sa dodajú, a bude možné o nich hovoriť.
Ing. J.Martiš – poslanci musia vedieť, o čom sa majú baviť, aká bude ekonomika.
E.Benko – bol som jedným z poslancov, ktorý nesúhlasil so vstupom do TVK, ale rozvody
spravuje TVK. Akciová spoločnosť nevydá majetok, ktorý bol do nej vložený. Navrhuje, aby
bolo predsedovi KOŽP uložené uznesenie, aby na zasadnutie obecného zastupiteľstva
predložil všetky materiály, ktoré sú potrebné k vystúpeniu obce z TVK, a.s. v termíne do
20.1.2011. Obecné zastupiteľstvo schválilo znenie uznesenia. Zároveň požiadal poslancov, ak
majú návrhy na členov finančnej komisie, aby mu ich postúpili.
K bodu 14.:
Návrh na uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa
konalo dňa 17.decembra 2010
Uznesenie č.1/2010 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove
1.
berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
2.
konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce p.Karol Pavlovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
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2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a to menovite:
- p. Ernest Benko
- p.Ing. Marek Jambor
- p.Ing.Darina Jarábková
- p.Anna Kabelíková
- p.Ing,Jaroslav Martiš
- p.Mgr.Romana Muráriková
- p.Marian Polák
- s.Mgr.Martina Striežencová
- p.Jaroslav Zbudila
Uznesenie č.2/1010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove poveruje poslanca Ernesta Benka,
Beckov č.135, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.3/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
A. zriaďuje
komisie, a to:
- finančnú komisiu a správy majetku
- sociálnu komisiu
- komisiu pre kultúru, šport a cestovný ruch
- komisiu verejného poriadku, obchodu a služieb
- komisiu životného prostredia
B. volí
predsedov jednotlivých komisií:
- predsedu finančnej komisie p. Ernesta Benka
- predsedníčku sociálnej komisie p. Annu Kabelíkovú
- predsedu komisie pre kultúru, šport a cestovný ruch p. Jaraoslava Zbudilu
- predsedu komisie verejného poriadku, obchodu a služieb p. Ing. Mareka Jambora
- predsedu komisie životného prostredia p. Mariana Poláka
Uznesenie č. 4/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
určuje
v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plat starostu obce Beckov podľa § 3 a 4 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov plat minimálny platný zo zákona vo výške 2,20 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
vždy za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu
starostom obce, t.j. od 17.12.2010.
K platu starostu obce sa udeľuje odmena vo výške 30% s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
vykonávanej verejnej funkcie.
Uznesenie č.5/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
schvaľuje
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sobášiacich na volebné obdobie 2010 – 2014 p. Karola Pavloviča, p. Jaroslava Zbudilu a p.
Annu Kabelíkovú.
Uznesenie č.6/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
ukladá
Predsedom komisií a ďalším poslancom pripraviť návrhy na zloženie jednotlivých komisií.
T: 20.1.2011
Uznesenie č. 7/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
doporučuje
posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce a pripraviť časový harmonogram
riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8/2010 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove
ukladá
predsedovi komisie životného prostredia predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva
všetky materiály, ktoré sú potrebné k vystúpeniu obce z TVK, a.s.
T: 20.1.2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo dňa 17.12.2010 bez pripomienok. Po
vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.
V Beckove, 20.12.2010
Zapísala A. Benková
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Martiš
Mgr. Martina Striežencová
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