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 Z á p i s n i c a 

z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.9.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 0 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Konsolidovaná výročná správa Obce Beckov za rok 2020 

6. Hospodárenie obce za 1.polrok 2021 

7. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1 polrok 2021, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 

2020/2021 

8. Protest prokurátora proti VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja…- Návrh VZN 

9. Návrh na zmenu VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov 

10. Rôzne – Dolce Futurum – pozemok na Zelenej vode - prenájom 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov, prítomných 8 

poslancov, neskôr 9 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – 

prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Ing. Lenku Bartošovú, PhD. a Ernesta Benka, 

za overovateľov zápisnice určil pp. Ing. Jána Macejku a Petra Benka. Za zapisovateľku určil 

p. A. Benkovú. Predložil návrh programu podľa pozvánky, neboli navrhnuté žiadne zmeny 

ani doplnky. Starosta obce dal o návrhu programu hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a  

návrhovú komisiu. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení – kontrolu uznesení zo  zasadnutí konaných dňa 25.6.2021 

a 3.9.2021 previedol zástupca starostu p. Ing. Jaroslav Martiš. Poslanci nemali k plneniu 

uznesení žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 

zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 25.6. 2021 a 3.9.20214 bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Voľba hlavného kontrolóra – starosta obce informoval poslancov o podaných prihláškach 3 

kandidátov, ktorých  obálky boli komisionálne otvorené dňa 16.9.2021 za účasti starostu obce 

a poslancov  Ing. Jána Macejku a Ladislava Vaneka. Všetky tri obálky boli zalepené 

a označené „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“, boli doručené v stanovenom termíne 

do 10.9.2021 a obsahovali všetky náležitosti. Zápis z otvárania obálok a prihlášky s dokladmi 

priložené k zápisnici. Kandidáti boli pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde sa 

jednotlivo predstavili. Starosta obce určil mandátovú komisiu v zložení p. Anna Kabelíková 
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a p. Ladislav Vanek, ktorí  budú sčitovať hlasy poslancov pri voľbe hlavného kontrolóra, ktorí 

na ostatnom zasadnutí schválili verejné hlasovanie.  Starosta obce požiadal kandidátov, aby sa 

predstavili: Ing. Andrea Trstenská, bytom Beckov č.10, Bc. Iveta Olašová Ružičková, bytom 

Nové Mesto nad Váhom a Mgr. Dominik Poruban, bytom Trenčianska Turná. Každý kandidát 

mal 10 minút na predstavenie a poslanci im následne kládli otázky. Po predstavení starosta 

otvoril diskusiu, v ktorej poslanci vyjadrili svoj názor k jednotlivým kandidátom. Po ukončení 

diskusie dal starosta obce hlasovať. Prítomných 8 poslancov, za jednotlivých kandidátov 

hlasovali nasledovne: 

- Ing. Andrea Trstenská – 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, 

- Bc. Iveta Ružičková Olašová – 0 za, 7 proti, 1 sa zdržal hlasovania, 

- Mgr. Dominik Poruban – 0 za, 7 proti, 1 sa zdržal hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavnú kontrolórku obce Ing. Andreu Trstanskú, bytom 

Beckov č.10.  Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným a zagratuloval Ing. Trstenskej 

k zvoleniu do funkcie.  

 

K bodu 5.: 

Konsolidovaná výročná správa Obce Beckov za rok 2020 – predložil  starosta obce, písomne, 

priložená k zápisnici, poslanci obdržali materiál e-mailom, nikto nemal k predloženej správe 

pripomienky. Správa bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie, komisia odporučila  ju 

schváliť. Starosta obce dal hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti , 0 sa zdržalo 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu Obce Beckov za 

rok 2020 bez výhrad. 

 

K bodu 6.: 

Hospodárenie obce za 1.polrok 2021 – písomne, priložené k zápisnici, starosta obce 

informoval, že rozbor hospodárenia a sprievodnú správu prerokovala finančná komisia na 

svojom zasadnutí. E. Benko – predseda finančnej komisie – členovia komisie požadovali 

príjmy z daní právnických osôb. Starosta obce – najväčšie firmy dane uhradili alebo im chýba 

splatiť poslednú splátku, informácia o príjmoch z daní bude vypracovaná správcom dane 

a predložená na ďalšom zasadnutí finančnej komisie. Finančná komisia odporučila 

hospodárenie obce za 1.polrok zobrať na vedomie. Poslanci nemali k predloženému materiálu 

žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o hospodárení Obce 

Beckov k 30.6.2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 7.: 

Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 1 polrok 2021, správa riaditeľa ZŠ za šk. rok 2020/2021 – 

písomne, priložené k zápisnici. Starosta obce privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Mgr. Pekaroviča a p. ekonómku. Konštatovali, že čerpanie 

finančných prostriedkov za 1.polrok 2021 je primerané. E. Benko – aký je výhľad do konca 

roka, nebudú potrebovať navýšiť financie? Neočakávajú navýšenie, 3 triedy družiny, ale budú 

im stačiť naplánované financie. Rovnako pri energiách neočakávajú zvýšené výdavky, majú 

podpísané zmluvy, ktoré im garantujú ceny aj na budúci rok. Ing. J. Martiš – majú nejaké 

havarijné stavy? Riaditeľ ZŠ – problém s kanalizáciou a momentálne problém s elektrickými 

rozvodmi v materskej škole. Poslanci odporučili, aby riaditeľ oslovil revízneho technika a ten 

posúdi, aké opatrenia budú potrebné. V ZŠ chybná kanalizácia, je potrebné zistiť, kde je 

problém. V októbri musí škola dodať požiadavky do rozpočtu obce na rok 2022. Správa 

riaditeľa ZŠ za šk. rok 2020/2021 – písomne, priložená k zápisnici, problémy s COVIDOM 

zatiaľ nemajú, nesmú sa miešať skupiny, problém hlavne v jedálni, nemajú zatiaľ žiadne 
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pozitívne deti. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 

1.polrok 2021 a správu riaditeľa ZŠ s MŠ za šk. rok 2020/21 na vedomie bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove predložiť 

stanovisko k stavu elektroinštalácie v materskej škole odborne spôsobilou osobou  do 

30.10.2021. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ  J.M. Hurbana v Beckove predložiť 

požiadavky na rozpočet obce Beckov na rok 2022 s termínom do 15.10.2021. Obecné 

zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi  ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove predložiť posúdenie 

stavu kanalizačného rozvodu v budove základnej školy s termínom do 30.10.2021. 

 

K bodu 8.: 

Protest prokurátora proti VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území Obce Beckov – starosta obce informoval poslancov o podanom 

proteste prokurátora proti tomuto VZN, prokurátor navrhuje, aby zastupiteľstvo protestom 

napadnuté ustanovenia VZN zrušili alebo nahradili novými ustanoveniami, ktoré budú 

v súlade  so zákonom. Starosta obce navrhol schváliť uznesenie, ktorým poslanci vyhovejú 

protestu prokurátora. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 107/21/3304 zo dňa 11.8.2021 proti 

ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území Obce Beckov. 

Starosta obce dal vypracovať právnikovi nové VZN, ktoré upravuje jednotlivú ustanovenia 

nariadenia v súlade s protestom. Návrh VZN bol zverejnený na informačnej tabuli od 

8.9.2021. Neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Poslanci rovnako nemali k návrhu 

nariadenia pripomienky. Starosta obce dal návrh na zrušenie uznesenia č.256/2021 dňa 

25.6.2021, ktorým bolo VZN č.1/2021 schválené. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.256/2021 dňa 25.6.2021, 

ktorým schválilo VZN Obce Beckov č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území Obce Beckov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh nového VZN č.2/2021, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nového VZN č.2/2021 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Beckov.  

 

K bodu 9.: 

Návrh na zmenu VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov – predložil starosta obce, písomne, 

priložené k zápisnici, riaditeľ ZŠ s MŠ J. M. Hurbana v Beckove zdôvodnil zvýšenie 

mesačných príspevkov v jednotlivých článkoch nariadenia v priloženom komentári. Zmeny sa 

týkajú príspevku v školskom klube detí, poplatkov za obaly jedla, a pod. Nariadenie bolo 

zverejnené od 6.9.2021 na informačnej tabuli v obci. Neboli podané žiadne pripomienky, 

poslanci rovnako nemali k návrhu nariadenia žiadne pripomienky. Starosta obce navrhol 

zrušiť uznesenie č.65/2019 zo dňa 28.6.2019, ktorým schválilo VZN č.1/2019 o výške 

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

v obci Beckov. Prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo zrušilo uvedené uznesenie.  Ďalej navrhol schváliť návrh nového VZN 

č.3/2021. Dal hlasovať, prítomných 9 poslancov, 9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN obce Beckov č.3/2021 o výške mesačného 

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

bez pripomienok. 
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K bodu 10.: - rôzne – 

Žiadosť spoločnosti DOLCE FUTURUM s.r.o., Na vinohrady 695/6, Trenčín, o dlhodobý 

prenájom pozemku parc.č.0 KNC 1757/2 – ostatná plocha o výmere 38 177 m², ktorý je vo 

vlastníctve obce, zapísaný na LV č.1. Dôvod prenájmu -  je to susediaci pozemok 

s pozemkom, ktorý vlastní spoločnosť a majú určitý investičný zámer. Alternatíva je predaj 

pozemku alebo dlhodobý prenájom. Momentálne sa pozemok nachádza v dobývacom 

priestore, kedy sa na pozemku nepovoľujú žiadne činnosti. E. Benko – mali by sme hovoriť 

o tom, čo chce obec s pozemkom robiť. Ing. J. Martiš navrhol, aby sa žiadosť zobrala len na 

vedomie. Ing. J. Macejka navrhol, aby sme spoločnosti odpísali, že obec momentálne 

neuvažuje o odpredaji ani o dlhodobom prenájme, až po vypracovaní štúdie zóny a po zrušení 

dobývacieho priestoru. Starosta obce dal hlasovať o uznesení, že zastupiteľstvo neschvaľuje 

prenájom pozemku. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo  na vedomie  žiadosť DOLCE FUTURUM s.r.o., Na vinohrady 695/6, 

Trenčín o dlhodobý prenájom pozemku KNC parc.č.1757/2 – druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 38177 m², evidovaný na LV č.1. Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom 

pozemku parc.č.KNC1757/2 v k. ú. obce Beckov spoločnosti DOLCE FUTURUM s.r.o., Na 

vinohrady 695/6, Trenčín. 

 

Projekt Dragon – Ing. Marika Jurčacková predložila harmonogram, priložený k zápisnici. 

(nemám ho k dispozícii) Odborne spôsobilá osoba zabezpečí verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa. Deklarujeme sociálny aspekt – chceli by sme zamestnať miestneho remeselníka. 

Zima 2021/22 sa využije na prípravné práce. Až teraz sa budú posielať podklady 

spracovateľovi verejného obstarávania a následne na kontrolu správcovi grantu /MIRRI/, je 

dohodnuté pracovné stretnutie manažéra projektu, starostu a poslancov znalých problematiky, 

aby sa VO mohlo odoslať na ministerstvo. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo zvolať pracovné stretnutie za účasti pracovného tímu projektu 

Dragon s cieľom podrobnej informovanosti o programe a úlohách po jednotlivých oblastiach. 

 

Kamerový systém – starosta obce informoval poslancov, že sa bude musieť urobiť zmena 

rozpočtu obce – 20 tis. € na kamerový systém. Návrh rozmiestnenia monitorovacích kamier 

po obci – priložené k zápisnici. Je potrebné preveriť povolenie od Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. na odber elektrickej energie pre jednotlivé kamery. Obecné zastupiteľstvo 

vzalo na vedomie informáciu Ing. Mareka Jambora o návrhu na rozmiestnenie 

monitorovacích  kamier po obci. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zadávacie podmienky pre výber dodávateľa monitorovacieho 

systému na území obce Beckov.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce č.5 – vyčlenenie finančných 

prostriedkov vo výške 20 tis.€ na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému v obci 

Beckov. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ uskutočniť výberové konanie na dodávateľa kamerového 

systému pre Obec Beckov. 

 

Odpredaj majetku obce – Tatry T815 CAS – zverejniť, že sa uskutočňuje súťaž na odpredaj 

majetku, súdny znalec vypracuje posudok, v ktorom určí cenu, budú umožnené obhliadky. 

Predaj majetku bol prerokovaný na finančnej komisii, poslanci odporučili napísať článok do 

Beckovských novín, zdôvodniť, že oprava vozidla by bola pre obec neefektívna. Starosta obce 

navrhol uznesenie o odpredaji a dal hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj vozidla Tatra T815 CAS 

v zmysle zásad o hospodárení s majetkom obce. 
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Starosta obce ďalej predložil cenovú ponuku na vypracovanie žiadosti o dotáciu 

z Enviromentálneho fondu na rok 2022, za účelom kúpy traktora prostredníctvo dotácie na 

oblasť C odpadové hospodárstvo. Termín predloženia žiadosti o dotáciu - do 31.10.2021, 

maximálna výška žiadanej dotácie je 80 tis. €. Starosta obce dal o ponuke hlasovať, 

prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo cenovú ponuku na vypracovanie žiadosti o dotáciu a následnú implementáciu 

schválených projektov z Enviromentálneho fondu na rok 2022 prostredníctvom dotácie – 

oblasť C Odpadové hospodárstvo – činnosť C1/C4 Triedený zber komunálneho odpadu – 

zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča 

kontajnerov od firmy MEL Projekt s.r.o., Bratislava.. 

 

Obecné zastupiteľstvo uložilo predsedovi KOŽP zvolať komisiu a prerokovať návrh na zber 

komunálneho odpadu na rok 2022, predložiť stanovisko na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 11.: 

V diskusii p. Ing. Ján Macejka navrhol, na základe štatútu n. o. Hradu Beckov, odvolať 

z funkcie člena správnej rady p. Ľuboša Hajdúška, z dôvodu zániku poslaneckého mandátu 

a navrhol nového člena poslanca p. Ladislava Vaneka. Starosta obce dal o predloženom 

návrhu hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné 

zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena Správnej rady n. o. Hrad Beckov p. Ľuboša Hajdúška 

z dôvodu zániku poslaneckého mandátu. Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Ladislava Vaneka 

do funkcie člena Správnej rady Hrad Beckov n. o. 

 

K bodu 12.: 

Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 24.9.2021 : 

 

uz.č.268/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva konaných dňa 25.6. 2021 a 3.9.20214 bez pripomienok. 

 

uz.č.269/2021  –  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie prihlášky jednotlivých kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra obce: Ing. Andrey Trstanskej, Beckov č.10,  Bc. Ivety 

Olašovej Ružičkovej, Weisseho 321/3, Nové Mesto nad Váhom a Mgr. Dominika Porubana, 

9.líp č.366, Trenčianska Turná. 

 

uz.č.270/2021 - Obecné zastupiteľstvo schválilo voľbu  hlavného kontrolóra obce:  Ing. 

Andreu Trstenskú, bytom Beckov č.10. 

 

uz.č.271/23021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú správu Obce 

Beckov za rok 2020 bez výhrad. 

 

uz.č.272/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o hospodárení Obce Beckov 

k 30.6.2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.273/2021  – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ za 

1.polrok 2021 a správu riaditeľa ZŠ s MŠ za šk. rok 2020/21 na vedomie bez pripomienok. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ  J.M. Hurbana v Beckove predložiť 

požiadavky na rozpočet obce Beckov na rok 2022 s termínom do 15.10.2021.  
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c) Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove predložiť 

stanovisko k stavu elektroinštalácie v materskej škole odborne spôsobilou osobou  do 

30.10.2021. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi  ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove predložiť 

posúdenie stavu kanalizačného rozvodu v budove základnej školy s termínom do 30.10.2021. 

 

uz.č.274/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora č. Pd107/21/3304 zo 

dňa 11.8.2021 proti ustanoveniam VZN Obce Beckov č. 1/2021 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Beckov. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo zrušilo uz.č.256/2021 dňa 25.6.2021, ktorým schválilo VZN Obce 

Beckov č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Obce Beckov. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nového VZN č.2/2021 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Beckov. 

 

uz.č.275/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo zrušilo uz.č.65/2019 zo dňa 28.6.2019, ktorým 

schválilo VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti škôl a školských zariadení v obci Beckov. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN obce Beckov č.3/2021 o výške mesačného 

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

bez pripomienok. 

 

uz.č.276/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie  žiadosť DOLCE FUTURUM 

s.r.o., Na vinohrady 695/6, Trenčín o dlhodobý prenájom pozemku KNC parc.č.1757/2 – druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 38177 m², evidovaný na LV č.1. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom pozemku parc.č.KNC1757/2 v k. ú. obce 

Beckov spoločnosti DOLCE FUTURUM s.r.o., Na vinohrady 695/6, Trenčín. 

 

uz.č.277/2021 – Obecné zastupiteľstvo uložilo zvolať pracovné stretnutie za účasti 

pracovného tímu projektu Dragon s cieľom podrobnej informovanosti o programe a úlohách 

po jednotlivých oblastiach. 

 

uz.č.278/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo zadávacie podmienky pre výber 

dodávateľa monitorovacieho systému na území obce Beckov.  

 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce č.5 – vyčlenenie finančných 

prostriedkov vo výške 20 tis.€ na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému v obci 

Beckov. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo OcÚ uskutočniť výberové konanie na dodávateľa 

kamerového systému pre Obec Beckov. 
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uz.č.279/2021 - Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj vozidla Tatra T815 CAS v zmysle 

zásad o hospodárení s majetkom obce. 

 

uz.č.280/2021 - Obecné zastupiteľstvo schválilo cenovú ponuku na vypracovanie žiadosti 

o dotáciu a následnú implementáciu schválených projektov z Enviromentálneho fondu na rok 

2022 prostredníctvom dotácie – oblasť C Odpadové hospodárstvo – činnosť C1/C4 Triedený 

zber komunálneho odpadu – zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných 

nakladačov a hákového nosiča kontajnerov od firmy MEL Projekt s.r.o., Bratislava.. 

 

uz.č.281/2021 - Obecné zastupiteľstvo odvolalo z funkcie člena Správnej rady n. o. Hrad 

Beckov p. Ľuboša Hajdúška z dôvodu zániku poslaneckého mandátu. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo p. Ladislava Vaneka do funkcie člena Správnej rady Hrad Beckov n. o. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu účasť 

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 29.9.2021 

Zapísala A. Benková 

 
 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Ján Macejka 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Peter Benko 

 

 

 

 

 

 

 

 


