
2. z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo 28.1.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie komisií, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Informácia o stave prác na realizácii projektov financovaných z eurofondov a štátneho 

rozpočtu SR – predkladá Ing. Jurčacková
5. Beckovské muzeálne nádvorie, príspevková organizácia – voľba členov, predkladá p. 

E. Benko
6. Združenie Beckovský hrad – informácia, predkladá starosta K. Pavlovič
7. Prejednanie obstarania zákazok na realizáciu kanalizácie, vodovodu a NN prípojok v 

rámci  rekonštrukcie Trojičného námestia – Ing. Jurčacková
8. Štatút obce Beckov, predkladá starosta K. Pavlovič
9. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva , predkladá starosta K. Pavlovič
10. Rokovací poriadok komisií OZ, predkladá starosta K. Pavlovič
11. Zásady hospodárenia s majetkom obce, predkladá p. E. Benko
12. Poriadok odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií, predkladá 

starosta K. Pavlovič
13. Komisia na riešenie sťažností v podmienkach obce Beckov na starostu, poslanca 

a kontrolóra obce, predkladá starosta K. Pavlovič
14. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

predkladá starosta K. Pavlovič
15. Návrh a schválenie členov a tajomníkov do jednotlivých komisií, predkladajú 

predsedovia komisií
16. Zimné Beckovské slávnosti – Zmluva o spolupráci, predkladá p. J. Zbudila
17. Návrh termínov obecných zastupiteľstiev v roku 2011,  predkladá starosta K. Pavlovič
18. Návrh na vykonávanie zvukových záznamov a video záznamov zo zasadnutí 

jednotlivých obecných zastupiteľstiev, predkladá starosta K. Pavlovič
19. Káblová televízia, poplatok za zriadenie – návrh, predkladá starosta K. Pavlovič
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Návrh na uznesenie, záver

K bodu 1.:
Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta  obce,  privítal  prítomných  poslancov 
a poslankyne a občanov obce. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, zasadnutie je teda 
uznášaniaschopné.

K bodu 2.:
Starosta  obce  ďalej  predložil  na  schválenie  zloženie  pracovných  komisií.  Do  mandátovej 
komisie navrhol: Ing. Martiša, Mgr. R. Murárikovú a A. Kabelíkovú. Do volebnej komisie 
navrhol: J. Zbudilu, Ing. D. Jarábkovú a M. Poláka. Do návrhovej komisie navrhol: E. Benka, 
Mgr. M. Striežencovú, Ing. M.Jambora. Za overovateľov zápisnice navrhol J.Zbudilu a Ing. 
D.  Jarábkovú.  Zapisovateľka  p.  A.Benková.  Dal  hlasovať  o zložení  pracovných  komisií, 
navrhovateľoch. Všetci poslanci boli za.  Komisie i overovatelia zápisnice boli schválení.

K bodu 3.:
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Starosta  obce  predložil  na  schválenie  program  zasadnutia  s doplnením  bodu  Kontrola 
uznesení. P. M. Polák navrhol presunúť bod 5. na ďalšie rokovanie zastupiteľstva, pretože 
poslanci mali málo času zoznámiť sa s materiálmi, ktoré sa týkajú príspevkovej organizácie 
Beckovské muzeálne nádvorie. Ing. J. Martiš navrhol, že bol sa môže prejednať, ale hlasovať 
sa  môže  až  na  ďalšom  zasadnutí.   Starosta  vysvetlil,  že  informácie  k Beckovskému 
muzeálnemu  nádvoriu  budú  poslancom  predkladané  postupne,  aby  sa  mohli  s danou 
problematikou zoznámiť, môžu sa rovnako informovať na obecnom úrade. Je dôležité, aby sa 
bod prejednal a zabezpečil sa súlad so zákonom. Poslanci súhlasili, aby sa bod 5. zaradil na 
rokovanie  zastupiteľstva.  Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  návrh  programu  zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa pozvánky s doplnením kontroly uznesení.

Kontrola  uznesení  z 1.zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  17.12.2010  – 
previedol  starosta  obce.  Uznesenie  uložené  p.  M.  Polákovi  –  nemá  všetky  materiály 
k dispozícii,  čaká  na zmenu  vedenia  Trenčianskej  vodohospodárskej  spoločnosti.   Obecné 
zastupiteľstvo  vzalo  kontrolu  uznesení  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  zo  dňa 
17.12.2010 na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4.:
Informácia  o stave  prác  na  realizácii  projektov  financovaných  z eurofondov  a štátneho 
rozpočtu SR – spracovala a predložila Ing. M. Jurčacková.  Písomne,  priložené k zápisnici, 
materiál  obdržali  poslanci  spolu  s pozvánkou.  Ing.  Jurčacková  podala  vysvetlenie 
k neoprávneným nákladom. Ing. D. Jarábková – náklady na krytie – je to celková suma na 
všetky projekty. P. M. Polák sa informoval, či sa dá zasiahnuť do projektov – všetky náklady 
by musela zaplatiť obec. Ing. J. Martiš – môže si pozrieť monitorovacie správy? Môže, sú 
uložené  u p.  Ing.  Jurčackovej.  Ing.  Jarábková  sa  informovala  na  záložný  zdroj.  E.Benko 
vysvetlil, že neoprávnené náklady sú náklady, ktoré počas realizácie diela vznikli, až vtedy sa 
ukázali.  Náklady na  vypracovanie  projektov  musela  zaplatiť  obec.  Nórske  fondy sa  nám 
nepodarilo vybaviť,  tie preplácali  všetky náklady aj projektovú dokumentáciu.  Avšak, keď 
sme chceli podať žiadosť do Európskych fondov, museli  sme dať spraviť projekty.  Ing. J. 
Martiš – zmluvy boli spravené na pevnú cenu alebo jednotkovú? Ing. Jurčacková poskytne 
všetky  informácie  na  OcÚ.  Obecné  zastupiteľstvo  vzalo  na  vedomie  písomný  materiál 
„Financovanie  a realizácia  projektov  podporovaných  z fondov  EU  a štátneho  rozpočtu  za 
obdobie r. 2010 – 2011“, ktorý predložila Ing. M. Jurčacková.

K bodu 5.: 
Beckovské  muzeálne  nádvorie,  príspevková  organizácia  –  voľba  členov,  predložil  p.  E. 
Benko. V písomnom materiály, ktorý bol poslancom doručený tri dni pred zasadnutím, bolo 
navrhnuté  odvolať  p.  J.Zbudilu,  ktorý  je  poslancom  a  ten  nemôže  zastávať  funkciu  v 
štatutárnom  orgáne.  Namiesto  p.  Zbudilu  sa  navrhuje   p.  Ing.  M.  Jurčacková,  ktorá  s 
projektmi pracuje.  Podľa písomného materiálu bolo poslancom vysvetlené, že príspevková 
organizácia nemôže tvoriť zisk, ale všetko musí ďalej investovať do činnosti. Ing. Jarábková – 
prečo mohol byť p. Zbudila pred tým, keď bol poslancom? Uvádza sa to v novele o obecnom 
zriadení. P. M. Polák podal návrh, aby bol počet štatutárov rozšírený na 5 členov. E.Benko – 
jedná  sa  o  čestné  funkcie  a  hlavne  veľkú  zodpovednosť,  v  žiadnom  prípade  nie  sú 
odmeňovaní. V prvej etape vykonáva združenie činnosť okolo rekonštrukcie.
P. Polák navrhol, aby sa hlasovanie odložilo na ďalšie zasadnutie. Starosta obce dal o návrhu 
p.  Poláka  hlasovať.  Za  2  poslanci,  7  poslancov  proti.  Starosta  dal  hlasovať  o  pôvodnom 
návrhu,  ktorý  bol  písomne  predložený.  7  poslancov  za,  1  sa  zdržal,  1  proti.  Obecné 
zastupiteľstvo  vzalo  na  vedomie  informáciu  Beckovské  muzeálne  nádvorie,  príspevková 
organizácia obce Beckov. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmeny štatutárnych orgánov a to: 
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odvolalo JUDr. Pavla Pospechu z funkcie námestníka riaditeľa, odvolalo p. Jaroslava Zbudilu 
z funkcie námestníka riaditeľa z dôvodu nezlučiteľnosti tejto funkcie s funkciou poslanca a 
vymenovalo  na  funkcie  námestníka  riaditeľa  Mgr.  Zuzanu  Gašičovú  a  Ing.  Mariku 
Jurčackovú. Vzalo na vedomie zmeny v dozornej rade, ktoré sú v kompetencii starostu obce a 
to  odvolanie  JUDr.  Emila  Hadbábneho  a  Ing.  Mariky  Jurčakovej   z  dozornej  rady  a 
vymenovanie JUDr. Pavla Pospechu a Mgr. Ivany Hudecovej za členov dozornej rady.

K bodu 6.:
Združenie Beckovský hrad – informáciu predložil starosta K. Pavlovič. Písomne, priložené k 
zápisnici, poslanci obržali 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva. Starosta obce informoval, že 
zloženie  správnej  rady zatiaľ  nie  je potrebné meniť.  Ing.  M. Jambor sa  informoval,  či  je 
možné  nahliadnuť  do  zriaďovacej  listiny  –  p.  Ing.  M.  Jurčacková  poskytne.  Obecné 
zastupiteľstvo vzalo informáciu o Združení Beckovský hrad na vedomie.

K bodu 7.:
Prejednanie obstarania zákazok na realizáciu kanalizácie, vodovodu a NN prípojok v rámci 
rekonštrukcie  Trojičného námestia  –  Ing.  Jurčacková informovala  obecné  zastupiteľstvo  o 
potrebe vypísania súťaže na realizáciu týchto prác na Trojičnom námestí. Písomne, priložené 
k zápisnici. Z fondov EU nebolo možné žiadať na tieto projekty peniaze. Ing. J. Martiš – je 
spracovaný projekt ? Áno je, chceme využiť najkratšiu možnú metódu. Ing. M. Jambor – bude 
len jedno kolo? V tom prípade nebude možné dohodnúť dobrú cenu. Ing. J. Martiš – máme na 
to  v  rozpočte  peniaze,  alebo sa  musí  zobrať úver?   Starosta  obce odpovedal,  že  sa budú 
musieť  nejaké  v  rozpočte  nájsť  a  zvyšok  sa  vezme  úver.  Starosta  obce  dal  hlasovať  o 
vyhlásení užšej súťaže. Všetci poslanci boli za. Obecné zastupiteľstvo schválilo uskutočnenie 
verejného obstarávania na dodávateľa pre realizáciu  kanalizácie, vodovodu a NN prípojok v 
rámci  rekonštrukcie  Trojičného  námestia   v  súlade  so  zákonom  o  verejnom  obstarávaní 
formou užšej súťaže podprahovej zákazky.

K bodu 8.:
Štatút obce Beckov, predložil starosta K. Pavlovič, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci 
obdržali návrh štatútu spolu s pozvánkou 7 dní pred zasadnutím. V štatúte, ktorý bol prijatý v 
roku 2007, sa urobili len malé úpravy a to v § 6 – Hospodárenie obce, výška disponibilnej 
rezervy pre  riešenie  mimoriadnych  udalostí  sa  upravila  na  2000,00  euro  ročne.  V §  7  – 
Orgány obce Beckov sa zmenil počet poslancov zo 7 na 9 a špecifikoval sa úväzok starostu 
obce. V § 8 –Zástupca starostu obce, sa upravil v zmysle novely zákona o obecnom zriadení. 
V § 9 – Komisie obecného zastupiteľstva, navrhli poslanci zmenu v bode 2.  namiesto “ ..a 
obyvateľov obce,” zmeniť na “ďalších osôb”. V § 13 – Cena obce Beckov,  sa upravila výška 
odmeny na 200,00 euro a  v § 14 – Cena starostu obce,  sa zmenil  vecný dar na peňažnú 
odmenu vo výške  100,00 euro. P. J. Zbudila navrhol, aby sa namiesto peňažnej odmeny dával 
dar. V rozprave k bodu sa zistilo, že i pri dare by musel obdarovaný priznať daň. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie o zrušení  štatútu, ktorý bol schválený 2.2.2007. Starosta obce 
dal hlasovať o prijatí Štatútu obce Beckov. Všetci 9 poslanci boli za. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo Štatút obce Beckov podľa návrhu, so zmenou v § 9, v bode 2. “.. obyvateľov obce” 
na “ďalších osôb”.

K bodu  9.:
Rokovací  poriadok  obecného  zastupiteľstva  –  predložil  starosta  obce,  písomne,  priložené 
k zápisnici.  Poslanci  obdržali  rokovací  poriadok  na  1.  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva. 
Rokovací poriadok bol schválený predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom, čo vyplývalo 
z novely  zákona  o obecnom  zriadení.   Poslanci  nemali  žiadne  pozmeňujúce  návrhy 
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k predloženému  materiálu.  Obecné  zastupiteľstvo  vzalo  na  vedomie  Rokovací  poriadok 
Obecného zastupiteľstva v Beckove,  ktorý bol v súlade  s § 30 d zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 
20.8.2010, bez pripomienok. 

K bodu 10.:
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Beckov – predložil starosta obce, 
písomne, priložený k zápisnici.  Poslanci obdržali materiál s pozvánkou na zasadnutie 7 dní 
pred termínom zasadnutia. Rokovací poriadok komisií bol schválený v roku 2007. V návrhu 
sa  odrazilo  len  pár  kozmetických  úprav,  aby  sa  zosúladil  s novelou  zákona  o obecnom 
zriadení.  V § 5 sa zmenila citácia.  Z pôvodného textu „ Spomedzi členov komisie obecné 
zastupiteľstvo volí  predsedu komisie  a tajomníka“ sa mení  na „Obecné zastupiteľstvo volí 
predsedu  komisie  a tajomníka  komisie.  Predsedom  komisie  je  vždy  poslanec  obecného 
zastupiteľstva,  tajomníkom  zamestnanec  obce“.  Ing.  J.  Martiš   sa  pýtal,  ako  sa  budú 
refundovať  cestovné  náhrady  spojené  s činnosťou  komisie.   Starosta  obce  odpovedal,  že 
podľa  zásad  odmeňovania  poslancov  a  členov  komisií,  ktoré  budú  schvaľovať,  bude 
prináležať členom komisie odmena za účasť na komisii.  Ak starosta obce poverí predsedu 
komisie alebo člena komisie nejakou úlohou a schváli mu služobnú cestu, potom sa mu budú 
cestovné  náhrady  refundovať.  Obecné  zastupiteľstvo  prijalo  uznesenie,  že  ruší  Rokovací 
poriadok  komisií  Obecného  zastupiteľstva  obce  Beckov,  ktorý  bol  schválený  2.2.2007. 
Starosta obce dal hlasovať o novom rokovacom poriadku komisií. Všetkých 9 poslancov bolo 
za.  Obecné  zastupiteľstvo   schválilo  Rokovací  poriadok  komisií  Obecného  zastupiteľstva 
obce Beckov.

K bodu 11.:
Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce  –  predložil  starosta  obce,  písomne,  priložené 
k zápisnici. Poslanci obdržali zásady hospodárenia spolu s pozvánkou na zasadnutie. E.Benko 
navrhol  zmenu  v čl.  4,  časť  A,  bod  2.  Nadobúdanie  vlastníctva  nehnuteľného  majetku 
podlieha  vždy  schváleniu  obecným  zastupiteľstvom,  navrhuje  zmeniť  na  „schváleniu  2/3 
väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva“.  Rovnako v časti B, bod 1. Prevody 
vlastníctva nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne 
a za  odplatu  a vždy  podliehajú  schváleniu  obecným zastupiteľstvom,  navrhuje  zmeniť  na 
„podliehajú schváleniu 2/3 väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva“. V tej istej 
časti B, bod 6., písm.a) ... obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou...“ zmeniť na 
30 dní.
V čl.8, ods.2 schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha: okrem iného dohoda o splátkach 
s lehotou  splatnosti  dlhšou  ako  2  roky  zmeniť  na  1  rok.  Starosta  obce  dal  hlasovať 
o navrhovaných  zmenách,  všetkých  9  poslancov  bolo  za.  Obecné  zastupiteľstvo  vzalo  na 
vedomie  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce,  schválené  obecným zastupiteľstvom dňa 
20.8.2010 s navrhnutými zmenami.

K bodu 12.:
Poriadok  odmeňovania  poslancov,  predsedov,  tajomníkov  a členov  komisií  -   predložil 
starosta K. Pavlovič, písomne, priložené k zápisnici. Návrh poslanci obdržali s pozvánkou na 
zasadnutie  zastupiteľstva.  V  dôvodovej  správe  k  predloženému  materiálu  sa  uvádza,  že 
poriadok  odmeňovania  poslancov  schvaľuje  obecné  zastupiteľstvo  v  zmysle  §  11  ods.4 
písm.k) novelizovaného zákona  o obecnom zriadení. Bez schválenia zásad nebude môcť obec 
poskytovať odmeny poslancom a  členom komisií. P. E. Benko navrhol zmenu v čl. 3 ods.1 a 
to znížiť výšku odmeny za výkon funkcie poslanca z 20,00 € na 16,00 €, v rámci šetrenia 
verejnými financiami.  P. J. Zbudila navrhol zníženie  o 10%,  teda na 18,00 €. P. Ing. J. 
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Martiš – v minulom volebnom období mali poslanci o moc nižšie odmeny, navrhoval by ešte 
menej, možno 10,00 €. Starosta dal o návrhu p. Zbudilu hlasovať. Za boli 2 poslanci, 6 bolo 
proti,  1  sa  zdržal.  Návrh na zníženie  odmeny poslancom na 18,00 euro  nebol  schválený. 
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Benka.  6 poslancov bolo za, 3 poslanci sa zdržali. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrh na zníženie odmeny za výkon funkcie poslanca na 16,00 eura. 
V čl. 4, ods. 1  navrhol p. E.Benko znížiť predsedom komisií odmenu z 13,50 eura na 10 euro. 
Hlasovanie o návrhu – 8 za, 1 sa zdržal. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zníženie 
odmeny predsedom komisií na 10,00 eura. P. E. Benko  ďalej navrhol doplniť v čl. 4 ods.6 – 
Predsedom  a  členom  komisií  patria  náhrady  v  zmysle  zákona  o  cestovných  náhradách, 
spojené s úlohou, ktorou bol predseda, člen komisie poverený starostom obce alebo obecným 
zastupiteľstvom. Starosta dal o návrhu hlasovať. Všetci 9 poslanci boli za. Starosta obce dal 
hlasovať o Poriadku  odmeňovania poslancov, predsedov, tajomníkov a členov komisií  ako 
celku. Všetci poslanci (9) boli za. 
Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  Poriadok  odmeňovania  poslancov,  predsedov,  tajomníkov 
a členov komisií so zmenami podľa textu.

K bodu 13.:
Komisia na riešenie sťažností v podmienkach obce Beckov na starostu, poslanca a kontrolóra 
obce – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici, poslanci návrh obdržali spolu s 
pozvánkou  na  zasadnutie.  Obec  v  zmysle  zákona  č.9/2010  Z.z.  o  sťažnostiach  prijala  v 
minulom roku Zásady postupu pri  vybavovaní  sťažností  v podmienkach Obce Beckov. V 
týchto  zásadách   bola  schválená  komisia,  ktorá  bola  zložená  z  poslancov  obecného 
zastupiteľstva.  Vzhľadom   k  novému  volebnému  obdobiu  musí  byť  zloženie  komisie 
upravené, podľa aktuálneho zloženia zastupiteľstva. Preto starosta obce navrhol do komisie 
novozvolených poslancov Ing.  M. Jambora,  J.  Zbudilu,  M. Poláka,  Mgr.  M.Striežencovú, 
Ing. J. Martiša, náhradníka E.Benka. O zložení komisie dal starosta obce hlasovať. Všetkých 
9  poslancov  bolo  za.  Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  Komisiu  na  vybavovanie  sťažností 
v podmienkach  obce  Beckov  proti  samosprávnej  činnosti  orgánov  obce  v  zložení 
Ing. M.Jambor, J. Zbudila, M.Polák, Mgr. M.Striežencová, Ing. J.Martiš, náhradník E.Benko.

K bodu 14.:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predložil 
starosta  obce,  písomne,  priložené  k  zápisnici.  Poslanci  návrh  obdržali  s  pozvánkou  na 
zasadnutie. V dôvodovej správe sa uvádza, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o 
ochrane  verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov  v znení  neskorších 
predpisov je obec povinná ustanoviť komisiu. Starosta obce navrhol zloženie komisie: Ing. 
Jaroslav Martiš, Anna Kabelíková, Ing. Darina Jarábková, Mgr. Romana Muráriková, Ernest 
Benko. Zároveň informoval, že si splnil povinnosť podania oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností  a majetkových pomerov  v zákonom stanovenej  lehote.  K zloženiu  komisie  neboli 
vznesené  žiadne  pripomienky.  Starosta  obce  dal  o  zložení  komisie  hlasovať.  Všetkých  9 
poslancov bolo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení : Ing. Jaroslav Martiš, Anna Kabelíková, 
Ing. Darina Jarábková, Mgr. Romana Muráriková, Ernest Benko.

K bodu 15.:
Návrh  a schválenie  členov  a tajomníkov  do  jednotlivých  komisií  –  predložili  jednotliví 
predsedovia komisií. Predseda finančnej komisie p. Ernest Benko predložil návrh na zloženie 
komisie:
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Tajomníčka – p. Ing. Monika Kopúnová, členovia - Ing. Jozef Vranka, Ing. Martin Ilavský, 
Ing.  Ján  Macejka,  Ing.  Jaroslav  Martiš  a Ing.  Marek  Jambor.  Starosta  obce  oboznámil 
poslancov s náplňou činnosti finančnej komisie.
Ing.  D.  Jarábková  upozornila,  že  podľa  rokovacieho  poriadku  komisií  majú  byť  pri 
schvaľovaní členov komisií doložené ich písomné súhlasy. Keďže všetci predsedovia osobne 
hovorili s navrhovanými členmi, je predpoklad, že so svojim členstvom v komisiách súhlasia. 
Predsedovia  komisií  prostredníctvom  tajomníčok  jednotlivých  komisií  zabezpečia  do 
budúceho zasadnutia  písomné súhlasy jednotlivých členov s členstvom v komisii.  Poslanci 
vyjadrili súhlas s týmto riešením.
Starosta  dal  hlasovať  o zložení  komisie  finančnej,  správy majetku  a podnikania.  Všetci  9 
poslanci  boli  za.  Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  tajomníčku  a členov  komisie  finančnej, 
správy majetku a podnikania :  tajomníčka – p. Ing. Monika Kopúnová, členovia - Ing. Jozef 
Vranka, Ing. Martin Ilavský, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš a Ing. Marek Jambor.
Predseda kultúrnej komisie p. J. Zbudila predložil návrh na zloženie komisie: tajomníčka – 
Iveta  Martišová,  členovia  –  Mgr.  Martina  Striežencová,  Mgr.  Romana  Muráriková,  Anna 
Kabelíková,  Alena  Masárová,  Jaroslav  Straka,  Peter  Žovinec,  Boris  Klčovský.  Predseda 
komisie  objasnil,  že  všetci  majú  záujem  v komisii  pracovať,  preto  navrhuje,  aby  bol 
akceptovaný  vyšší  počet  členov  komisie,  ako  bolo  dohodnuté  na  prvom  zasadnutí  OZ. 
Starosta obce oboznámil poslancov s náplňou činnosti komisie pre kultúru, šport a osvetovú 
činnosť. Mgr. Martina Striežencová upozornila, že v písomnom návrhu zloženia jednotlivých 
komisií sa nenachádza p. Ing. D.Jarábková, teda nie je navrhnutá za členku žiadnej komisie. 
Keďže p. Ing. Jarábková vyslovila názor, že má vzťah najmä ku kultúre a športu, preto by 
najradšej pracovala v kultúrnej komisii. Predseda komisie p. Zbudila s jej členstvom súhlasí, 
ak zastupiteľstvo nebude mať nič proti tomu, aby komisia mala 10 členov. Poslanci súhlasili 
s týmto  návrhom. Starosta  obce dal  hlasovať.  7 poslancov bolo za zloženie  komisie,  2 sa 
zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo tajomníčku a členov komisie pre kultúru, 
šport  a osvetovú  činnosť:  tajomníčka  –  Iveta  Martišová,  členovia  –  Mgr.  Martina 
Striežencová, Mgr. Romana Muráriková, Anna Kabelíková, Alena Masárová, Jaroslav Straka, 
Peter Žovinec, Boris Klčovský a Ing. Darina Jarábková.
Predsedníčka  sociálnej  komisie  p.  A.Kabelíková  predložila  návrh  na  zloženie  komisie: 
tajomníčka – Mgr. Danka Badžgoňová, členovia - Andrea Daneková, Daniela Šimková, Mária 
Švecová.  Starosta obce oboznámil s náplňou činnosti sociálnej komisie. Nikto z prítomných 
nemal  k zloženiu  komisie  pripomienky.  Starosta  obce  dal  hlasovať.  Za  zloženie  komisie 
podľa   predloženého  návrhu  boli  všetci  (9)  poslanci  za.  Obecné  zastupiteľstvo  schválilo 
tajomníčku a členov sociálnej  komisie:  tajomníčka  – Mgr.  Danka Badžgoňová,  členovia  - 
Andrea Daneková, Daniela Šimková, Mária Švecová.
Predseda komisie verejného poriadku, obchodu a služieb Ing. Marek Jambor predložil návrh 
na zloženie komisie: tajomníčka – Anna Benková, členovia – Pavol Hladký, Pavol Strieženec, 
Peter Benko, Peter Žovinec, Vlastimil Kolesík. Starosta obce oboznámil s náplňou činnosti 
komisie  verejného  poriadku.   Nikto  z prítomných  nemal  k zloženiu  ani  k počtu  členov 
komisie pripomienky. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 8 poslancov bolo za, 1 sa zdržal 
hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo tajomníčku a členov komisie verejného poriadku, 
obchodu a služieb : tajomníčka – Anna Benková, členovia – Pavol Hladký, Pavol Strieženec, 
Peter Benko, Peter Žovinec, Vlastimil Kolesík.
Predseda komisie životného prostredia p. Marian Polák predložil návrh na zloženie komisie: 
tajomníčka – Anna Benková, členovia – Ing. Gabriela Dedíková, Bc, Peter Pagáč, Ing. Andrea 
Trstenská, Doc. Lanc. P.E.Benko navrhol, aby v komisii bol p. Ing. Viliam Maslo, dlhoročný 
člen komisie ŽP, predseda základnej organizácie SZOPK. P. Polák povedal, že uvažoval nad 
jeho  členstvom  v komisii,  ale  keďže  bol  stanovený  počet  členov  komisie  na  6,  tak  ho 
nenavrhol. Nemá proti jeho členstvu žiadne námietky.  J.Zbudila vyslovil pochybnosť, či si 
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p.Lanc, ktorý je z Bratislavy bude môcť plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v komisii. 
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s náplňou  komisie  životného  prostredia.  Napriek 
námietkam členov obecného zastupiteľstva p. Polák trval na členstve p. Doc. Lanca v komisii. 
Starosta  obce  dal  o zložení  komisie  hlasovať.  8  poslancov  za,  1  sa  zdržal.  Obecné 
zastupiteľstvo schválilo tajomníčku a členov komisie životného prostredia:  tajomníčka Anna 
Benková, členovia - Ing. Gabriela Dedíková, Bc. Peter Pagáč, Ing. Andrea Trstenská, Doc. 
Lanc, Ing. Viliam Maslo.

K bodu 16.:
Zimné  Beckovské  slávnosti  –  Zmluva  o spolupráci  –  predložil  p.  J.Zbudila.  Objasnil 
prítomným,  že  na  poslednom zasadnutí  bývalého  zastupiteľstva  nebola  schválená  zmluva 
o spolupráci  s agentúrou  DOUBLE AGENCY,  s.r.o.  o  usporiadaní  Zimných  beckovských 
slávností.  Poslanci  odbržali  spolu  s pozvánkou  na  zasadnutie  dve  varianty  zmluvy,  ktoré 
tvoria prílohu zápisnice. Prítomní zástupcovia agentúry – p. Klčovský a Estergajoš objasnili, 
o čo im v zmluvách ide. Chceli podpísať zmluvu na 3 roky, pretože v akcii majú dlhodobejšie 
investície, propagujú obec, potrebujú návratnosť. Zmluvu určite chcú uzatvoriť, či už na 3 
roky alebo na 1 rok, pretože oni majú už popodpisované zmluvy s jednotlivými účinkujúcimi. 
Žiadnu organizačnú podporu od obce nežiadajú. E.Benko – v pôvodnom návrhu zmluvy bolo 
len  organizovanie  akcie,  nikto  nemá  a s akciou  problém,  ale  zastupiteľstvo  sa  nechce 
zaväzovať na 3 roky. Na poslednom zasadnutí predchádzajúce obecné zastupiteľstvo nemohlo 
zaviazať nových poslancov plnením zmluvy, ktorú na poslednú chvíľu schválili a mohla by 
byť z ich hľadiska pre obec nevýhodná. Nevieme ani teraz, ako akcia dopadne, aký bude mať 
úspech. Nechceme „kupovať mačku vo vreci“.
A.Kabelíková – keď spomínajú Beckovské letné slávnosti, že na tie sme im podpísali zmluvu 
na 3 roky, ale tie mali už vybudované svoje meno, mali tradíciu. 
Ing. J. Martiš -  určite nikto nie je proti poriadaniu tejto akcie.
J.Zbudila – prečo dali do zmluvy A príspevok od obce 500 euro, a pritom ponúkajú vstupné 
na zábavu zdarma? 
Starosta obce – kapacita kultúrneho domu je max. 250 ľudí, nie 400.
Dohodli sa nasledovné zmeny v Zmluve o spolupráci B:

-  zmluva sa podpíše na 1 rok,
- Obec Beckov nie je objednávateľ akcie, ale prenajímateľ,
- Konkrétny dátum,
- Vstupné pre občanov Beckova zľavnené o 50%,

Starosta  obce  dal  o zmluve  o spolupráce   -  variant  B  hlasovať.  Všetkých  9  poslancov 
hlasovalo za. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o spolupráci pri organizácii kultúrneho 
podujatia „Zimné Beckovské slávnosti“ variant B.

K bodu 17.:
Návrh termínov  obecných zastupiteľstiev  v roku 2011 – predložil  starosta  obce,  písomne, 
priložené  k zápisnici.  V zmysle  rokovacieho  poriadku  obecného  zastupiteľstva  navrhol 
starosta  termíny  plánovaných  zasadnutí  v dvoch  alternatívach.  1.alternatíva  je  návrh 
zasadnutí, kedy rokovacím dňom bude piatok, 2. alternatíva ponúkla návrh zasadnutí v utorky 
a piatky.   Väčšine  poslancov  vyhovuje  rokovací  deň  piatok.   Starosta  obce  oboznámil 
prítomných s tým,  že pokiaľ  zasadnutie  nebude možné zrealizovať  v stanovenom termíne, 
bude  im  náhradný  termín  vopred  oznámený.  Dal  hlasovať  o termínoch  zasadnutí.  Všetci 
poslanci boli za alternatívu 1. Obecné zastupiteľstvo schválilo termíny plánovaných zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2011, altern. I.

K bodu 18.:
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Návrh na vykonávanie  zvukových záznamov a video  záznamov  zo zasadnutí  jednotlivých 
obecných zastupiteľstiev – starosta obce navrhol, aby boli z jednotlivých zasadnutí  robené 
zvukové  prípadne  videozáznamy.  Bolo  by  možné   prehrať  si  sporné  prípady,  pri 
zaznamenávaní  zápisnice  pre  zapisovateľku  jednoduchšie  zachytenie,  kto  konkrétne  čo 
hovoril. A.Kabelíková – načo sa budú využívať tieto záznamy? Len na archiváciu a použitie 
v riešení sporných prípadov. Nie na zverejnenie na internete. Ing. J. Martiš navrhol, aby sa 
záznam robil len na tých zasadnutiach, kde sa bude prejednávať niečo dôležité. Starosta obce 
–  ťažko  sa  dá  rozlíšiť,  čo  je  najdôležitejšie.  E.Benko  –  nemá  problém  s nahrávaním 
zvukových záznamov, ale ak požiada občan, aby mu bol zvukový záznam zapožičaný, musí 
sa  mu  podľa  zákona  vyhovieť.  Starosta  obce  dal  o návrhu   na  nahrávanie  hlasovať.  7 
poslancov bolo proti, 2 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo  neschválilo vykonávanie 
zvukových záznamov a videozáznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 19.:
Káblová televízia, poplatok za zriadenie – starosta obce predložil písomne návrh na zníženie 
prípadne  zrušenie  zriaďovacieho  poplatku  za  káblovú  televíziu.  Ing.  Martiš  –  ak  máme 
záujem o ďalších účastníkov rozhodne by sa mal poplatok znížiť, viac účastníkov znamená 
celkové zlacnenie káblovej televízie. 
J. Zbudila – nevie, prečo by mala obec tento poplatok znižovať alebo odpúšťať. 2/3 z tejto 
sumy berie prevádzkovateľ   p. Gregor. Starosta obce – operátora sme vybrali na obecnom 
zastupiteľstve, pretože bol najlacnejší. Niektorí operátori v dnešnej dobe nemajú také ceny, 
ale  zase  nemajú  vybavené  právne  veci  –  príslušné  povolenia.  Napríklad  ICS  Stará  Turá 
pracuje na projekte, ktorým by zabezpečili optické pripojenie aj na internet.
Ing. J.Martiš – kedysi sme išli s dobou, ale dnes už nie je káblová televízia aktuálna. Gregor 
bol svojho času najlacnejší a bol ochotný zrekonštruovať káblové rozvody. Ing. M. Jambor 
býva v Matiáške, oslovil p. Olaša. Jeho firma by vedela využiť súčasný káblový rozvod. Ing. 
Martiš – najskôr treba rokovať s Gregorom, máme s ním podpísanú zmluvu. E.Benko – teraz 
rozhodujú o poplatku, na ďalších zasadnutiach môžu rozhodovať o zmene operátora, pokiaľ 
budú mať na výber z viacerých ponúk. Občania majú k dispozícii aj iné možnosti, preto sa 
z káblovej televízie odhlasujú. Poplatok 142,73 eura je vysoký, keďže sa platí aj za technické 
pripojenie  p.  Gregorovi  a potom  mesačný  poplatok  6,00  eura.  E.Benko  navrhol  zníženie 
poplatku  na 70,00 eura.  Starosta  dal  o návrhu hlasovať.  2  poslanci  za,  7  sa  zdržalo.  Ing. 
Marek Jambor navrhol ešte nižší zriaďovací poplatok 50,00 euro a ponechať úhradu ceny za 
prácu firme. Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 7 poslancov za, 2 sa zdržali  hlasovania. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie zriaďovacieho poplatku na 50,00 euro a   náklady 
spojené s pripojením si  účastník bude hradiť sám.

K bodu 20.: - rôzne – 
Žiadosť firmy F-plus, Beckov č.5 o prenájom skladu v budove OcÚ – bývalej klimatizačnej 
miestnosti.  Obecné zastupiteľstvo uložilo  finančnej  komisii  prerokovať žiadosť na svojom 
zasadnutí a pripraviť návrh na prenájom  do budúceho zasadnutia.

Starosta obce predložil písomne poslancom návrh na udelenie Ceny obce p. Ing. Viliamovi 
Maslovi, bytom Beckov za celoživotnú záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti ochrany 
prírody a krajiny.  Ing. Maslo sa v tomto roku dožíva životného jubilea a dlhé roky pôsobil 
v orgánoch obce.   Starosta obce dal o návrhu hlasovať. Všetci  9 poslanci boli za. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce v zmysle Štatútu obce Beckov, § 13, pánovi Ing. 
Viliamovi Maslovi, bytom Beckov, za celoživotnú záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
ochrany prírody a krajiny.
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Starosta obce informoval prítomných poslancov o získaní  finančných prostriedkov z Nadácie 
PONTIS – Tesco za zdravšie mestá, kde sme podali projekt a získali sme finančné prostriedky 
na štiepkovač vo výške 3300,00 euro. V čo najkratšom čase je potrebné pripraviť viacero 
ponúk,  najmenej  však  tri,  na  výber  vhodného  štiepkovača  s parametrami,  ktoré  pripraví 
KOŽP. Finančná  komisia  odporučí  z predložených  ponúk najvýhodnejší  štiepkovač,  ktorý 
obec zakúpi. 

Zároveň starosta obce upozornil, že bude potrebné vo finančnej komisii prehodnotiť všetky 
doposiaľ uzatvorené zmluvy a navrhnúť nové ceny nájmov.

K bodu 21.:
Mgr. M. Striežencová ponúkla zorganizovanie Fašiangového sprievodu základnou školou.

Starosta  obce  upozornil,  že  v zimnom  období  je  problém  s parkovaním  automobilov 
a odhŕňaním snehu. Tí vodiči, ktorí parkujú v úzkych uličkách, zabraňujú prevádzke odhŕňať 
sneh,  pretože  hrozí  poškodenie  vozidla.  Poslanci  by  mali  upozorniť  občanov,  pokiaľ  sa 
s problémom stretnú.

K bodu 22.:
Návrh  na  uznesenie  zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  konalo  dňa 
28.1.2011:

Uz.č. 9/2011 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesenia zo zasadnutia, 
ktoré sa konalo dňa 17.12.2010, bez pripomienok.
Uz.č.10/2011  –OZ prerokovalo  a vzalo  na  vedomie  informáciu  „Financovanie  a realizácia 
projektov podporovaných u fondov EU a štátneho rozpočtu  za obdobie r. 2010 – 2011“, ktorú 
predložila Ing. M.Jurčacková, bez pripomienok.
Uz.č.11/2011 – a)  OZ prerokovalo a vzalo  na vedomie informáciu „Beckovské muzeálne 
nádvorie, príspevková organizácia obce Beckov“.
b) OZ schválilo návrh na zmeny štatutárneho orgánu a to namiesto p. Jaroslava Zbudilu p. 
Ing. Mariku Jurčackovú.
c) OZ berie na vedomie zmeny v dozornej rade, ktoré sú v kompetencii starostu obce.
Uz.č.12/2011 –  OZ  prerokovalo  a vzalo  na  vedomie  informáciu  o Záujmovom  združení 
právnických osôb Beckovský hrad.
Uz.č.13/2011  – a) OZ prerokovalo a vzalo na vedomie informáciu „Prejednanie obstarania 
zákazok na realizáciu kanalizácie, vodovodu a NN prípojok v rámci rekonštrukcie Trojičného 
námestia“ bez pripomienok.
b)  OZ  schválilo  uskutočnenie  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  pre  realizáciu 
kanalizácie, vodovodu a NN prípojok v rámci rekonštrukcie Trojičného námestia v súlade so 
zákon o verejnom obstarávaní formou užšej súťaže.
Uz.č.14/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  a vzalo  na  vedomie  predložený  návrh  Štatútu  obce 
Beckov.
b) OZ ruší Štatút obce Beckov prijatý Obecným zastupiteľstvom v Beckove dňa 2.2.2007.
c) OZ schválilo Štatút obce Beckov s pripomienkami:
V § 9 – Komisie obecného zastupiteľstva, navrhli poslanci zmenu v bode 2.  namiesto “ ..a 
obyvateľov obce,” zmeniť na “ďalších osôb”.
Uz.č.15/2011 –  OZ  prerokovalo  a vzalo   na  vedomie  Rokovací  poriadok  Obecného 
zastupiteľstva v Beckove, ktorý bol v súlade  s § 30 d zák. č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.8.2010 .
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Uz.č.16/2011 – a) OZ prerokovalo a vzalo  na vedomie návrh Rokovacieho poriadku komisií 
Obecného zastupiteľstva obce Beckov bez pripomienok.
b) OZ ruší Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Beckov prijatý obecným 
zastupiteľstvom dňa 2.2.2007.
c) OZ schválilo Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Beckov.
Uz.č.17/2011 –  a)  OZ prerokovalo  a vzalo  na  vedomie  Zásady  hospodárenia  s majetkom 
obce,  schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20.8.2010.
b) OZ schválilo zmeny v Zásadách hospodárenia s majetkom obce v predloženom znení.
Uz.č.18/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  návrh  Zásad  odmeňovania  poslancov,  predsedov, 
tajomníkov a členov komisií obce Beckov.
b)  OZ schválilo  Zásady odmeňovania  poslancov,  predsedov,  tajomníkov  a členov  komisií 
obce Beckov s pripomienkami:
-  Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zníženie odmeny za výkon funkcie poslanca na 
16,00 eur.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zníženie odmeny predsedom komisií na 10,00 eur. 
-  v čl.  4 doplniť ods.6 – Predsedom a členom komisií  patria náhrady v zmysle  zákona o 
cestovných  náhradách,  spojené  s  úlohou,  ktorou  bol  predseda,  člen  komisie  poverený 
starostom obce.
Uz.č.19/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  zriadenie  komisie  na  vybavovanie  sťažností  proti 
samosprávnej činnosti orgánov obce v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
b) OZ schválilo komisiu na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 
v zložení:
Ing. Marek Jambor, Jaroslav Zbudila, Marian Polák, Mgr. Martina Striežencová, Ing. Jaroslav 
Martiš, náhradník Ernest Benko.
Uz.č.20/2011 – a) OZ prerokovalo zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií  verejných  funkcionárov  v zmysle  ústavného  zákona  č.  357/2004  Z.z.  v znení 
neskorších predpisov.
b)  OZ  schválilo  komisiu  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných 
funkcionárov v zložení:
Ing. Jaroslav Martiš,  Anna Kabelíková,  Ing. Darina Jarábková,  Mgr. Romana Muráriková, 
Ernest Benko.
c) OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce o splnení si povinnosti podania oznámenia 
funkcií, zamestnaní,  činností a majetkových pomerov v zákonom stanovenej lehote.
Uz.č. 21/2011 – a) OZ prerokovalo návrhy na zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve 
predložené predsedami komisií.
b) OZ schválilo členov a tajomníkov komisií nasledovne:
Komisia finančná, správy majetku a podnikania:
Tajomníčka – p. Ing. Monika Kopúnová, členovia - Ing. Jozef Vranka, Ing. Martin Ilavský, 
Ing. Ján Macejka, Ing. Jaroslav Martiš a Ing. Marek Jambor.
Komisia verejného poriadku, obchodu a služieb:
Tajomníčka – Anna Benková, členovia – Pavol Hladký, Pavol Strieženec, Peter Benko, Peter 
Žovinec, Vlastimil Kolesík.
Komisia pre kultúru, osvetu ,šport a cestovný ruch:
Tajomníčka  –  Iveta  Martišová,  členovia  –  Mgr.  Martina  Striežencová,  Mgr.  Romana 
Muráriková,  Anna  Kabelíková,  Alena  Masárová,  Jaroslav  Straka,  Peter  Žovinec,  Boris 
Klčovský a Ing. Darina Jarábková.
Komisia ochrany životného prostredia:
Tajomníčka Anna Benková, členovia - Ing. Gabriela Dedíková, Bc, Peter Pagáč, Ing. Andrea 
Trstenská, Doc.RNDr. Jozef Lanc, Csc., Ing. Viliam Maslo.
Komisia sociálna:
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Tajomníčka  –  Mgr.  Danka  Badžgoňová,  členovia  -  Andrea  Daneková,  Daniela  Šimková, 
Mária Švecová.
Uz.č.22/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  Zmluvu  o spolupráci  pre  organizovaní  kultúrneho 
podujatia „Zimné Beckovské slávnosti“.
b)  OZ  schválilo  Zmluvu  o spolupráci  pre  organizovaní  kultúrneho  podujatia  „Zimné 
Beckovské slávnosti“ – variant  B s pripomienkami: podľa zápisnice
Uz.č.23/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  návrh  termínov  riadnych  zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva na rok 2011 – alternatíva I. a II.
b) OZ schválilo termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2011 – alternatíva I. 
Uz.č.24/2011 –  a)  OZ  prerokovalo  návrh  na  vykonávanie  zvukových  záznamov 
a videozáznamov zo zasadnutí jednotlivých obecných zastupiteľstiev.
b)  OZ  neschválilo  vykonávanie  zvukových  záznamov  a videozáznamov  zo  zasadnutí 
jednotlivých obecných zastupiteľstiev.
Uz.č.25/2011 –  a)  OZ prerokovalo  návrh  na  zrušenie  zriaďovacieho  poplatku  za  káblovú 
televíziu a uhrádzanie  nákladov spojených so zapojením KT firme Ján Gregor -  TV SAT 
Dubnica nad Váhom.
b)  –  OZ  schválilo  zníženie  zriaďovacieho  poplatku  na  50,00  euro  a   náklady  spojené 
s pripojením si  účastník bude hradiť sám.
Uz.č.26/2011 – a) OZ prerokovalo návrh na udelenie Ceny obce Beckov v zmysle Štatútu 
obce Beckov, § 13, pánovi Ing. Viliamovi Maslovi, bytom Beckov, za celoživotnú záslužnú 
činnosť v prospech obce v oblasti ochrany prírody a krajiny.
b) OZ schválilo udelenie Ceny obce Beckov v zmysle Štatútu obce Beckov, § 13, pánovi Ing. 
Viliamovi Maslovi, bytom Beckov, za celoživotnú záslužnú činnosť v prospech obce v oblasti 
ochrany prírody a krajiny.
Uz.č.27/2011 – a) OZ vzalo na vedomie žiadosť firmy F- plus spol. s.r.o., Beckov č.5 ohľadne 
prenájmu skladu v budove Obecného úradu v Beckove.
b) OZ uložilo finančnej komisii prerokovať žiadosť na svojom zasadnutí a pripraviť návrh na 
prenájom do budúceho zasadnutia OZ.
Uz.č.28/2011 – a) OZ vzalo na vedomie informáciu o poskytnutí dotácie z nadácie PONTIS 
vo výške 3 300,00 eur na zakúpenie štiepkovača.
b) OZ uložilo KOŽP, aby v zmysle podmienok poskytnutej dotácie špecifikovala parametre 
a navrhla typ štiepkovača z najmenej troch ponúk na schválenie obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutia konaného dňa 28.1.2011. 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce zasadnutie ukončil.

V Beckove, 2.2.2011
Zápis spracovala A.Benková

Overovatelia zápisnice: 
      Jaroslav Zbudila

    Ing. Darina Jarábková

Karol Pavlovič
starosta obce
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