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 Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.6.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Peter Benko – osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020 

5. Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Beckov za r. 

2019 

6. Návrh Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2019 

7. Schválenie použitia prebytku hospodárenia z roku 2019 na tvorbu rezervného fondu 

8. Inventarizácia majetku a záväzkov obce, účty 

9. Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.3 

10. Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.3 - príjem do rozpočtu z rezervného fondu 

(kapitálový rozpočet a finančné operácie) 

11. Voľba členov správnej rady za obec do ZZHB 

12. Správa o činnosti ZZHB za rok 2019 

13. Organizačné zabezpečenie Dní obce 2020 a schválenie návrhov na Cenu obce 

14. Prenájom miestnosti v klube - Kristína Bánovská 

15. Rôzne  

16. Diskusia 

17. Záver 

 

K bodu 1.: 

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

rokovania 7 prítomných, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná 

listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Anna Kabelíková, Ing. Ján Macejka,  za 

overovateľov zápisnice určil pp. Ernesta Benka a Ing. Jaroslava Martiša. Za zapisovateľku 

určil p. A. Benkovú. Starosta obce ďalej predložil návrh programu zasadnutia podľa 

pozvánky. O návrhu programu a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. Prítomných 7 

poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a návrhová komisia boli schválené bez pripomienok. 

 

K bodu 3.: 

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 29.5.2020 – previedol zástupca 

starostu obce Ing. J. Martiš. Obecné zastupiteľstvo vzalo kontrolu uznesení zo zasadnutia 

konaného dňa 29.5.2020 na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020 – predložila hlavná kontrolórka 

obce p. Zdenka Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Materiál bol zverejnený na 

internetovej stránke obce, na informačnej tabuli v obci a poslanci ho obdržali e-mailom 
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vopred. K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky. Starosta obce dal za 

schválenie plánu kontrolnej činnosti hlasovať, prítomných 7 poslancov, 7 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na 2.polrok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Odborné stanovisko hl. kontrolórky k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za r. 2019 – 

hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko písomne, priložené k zápisnici, 

poslancom bolo stanovisko zaslané e-mailom. Konštatovala, že záverečný účet je 

vypracovaný v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a odporučila poslancom záverečný 

účet schváliť. Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky 

obce k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2019. 

 

K bodu 6.: 

Návrh Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2019 – starosta obce predložil na prerokovanie 

návrh záverečného účtu, písomne, priložený k zápisnici. Návrh bol zverejnený 15 dní pred 

konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva na internetovej stránke obce, na informačnej 

tabuli v obci a poslanci  materiál obdržali e-mailom. Predseda finančnej komisie p. Ernest 

Benko informoval, že návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Členovia 

komisie vyslovili spokojnosť s tým, že sa začali  vymáhať nedoplatky na daniach 

a poplatkoch. Ing. M. Jambor navrhol, aby sa neplatiči zverejnili. Starosta obce – zadal úlohu 

právnikovi, aby preveril možnosť zverejnenia neplatičov. K záverečnému účtu neboli 

predložené žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za schválenie materiálu, 

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

schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2019 a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

 

K bodu 7.: 

Schválenie použitia prebytku hospodárenia z roku 2019 na tvorbu rezervného fondu – starosta 

obce informoval, že prebytok hospodárenia z roku 2019 je 142 128,29 €, navrhol schváliť 

tento prebytok na tvorbu rezervného fondu. Prítomných poslancov 8, 8 za, 0 proti, 0 sa 

zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia Obce 

Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške  142 128,29 €. 
 

K bodu 8.: 

Inventarizácia  majetku  a záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov  k 31.12.2019 – predložil 

starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. Poslancom bol materiál – Inventarizačný zápis 

o výsledku inventarizácie k 31.12.2019 zaslaný e-mailom. Nemali k predloženému materiálu 

žiadne pripomienky. Starosta obce dal o schválení inventarizačného zápisu hlasovať, 

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

schválilo inventarizáciu majetku  a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2019 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 9.: 

Stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.3 – hlavná 

kontrolórka obce predložila stanovisko k úprave rozpočtu obce č.3 písomne, priložené 

k zápisnici. Návrh úpravy rozpočtu obsahuje zmeny vo všetkých troch zložkách, t.j. v bežnom 

aj kapitálovom rozpočte a v rozpočte finančných operácií. Do úpravy je premietnutý 

predpokladaný vývoj príjmov (hlavne príjem z výnosu daní), v mimoriadnej situácii 

a v závislosti od neho sú upravené aj výdavky. Úprava sa týka najmä navýšenia príjmov 
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z transferov a rezervného fondu. Vo výdavkovej časti sú navrhnuté zmeny hlavne zníženie 

výdavkov na kultúrne akcie, spoločenské akcie a dotácie organizáciám a navýšenie výdavkov 

na ekonomickú oblasť – územný plán, PD kanalizácie obce, projekt rekonštrukcie západného 

paláca Hradu Beckov, zateplenie MŠ. Návrh upraveného rozpočtu obce je zostavený ako 

vyrovnaný, je v súlade s predpismi a  odporúča poslancom zmenu č.3 schváliť. Obecné 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu úpravy rozpočtu 

obce na rok 2020 – zmena č.3. 

 

K bodu 10.: 

Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2020 č.3 – predložil starosta obce, písomne, priložený 

k zápisnici, poslanci návrh odbržali e-mailom. Návrh prerokovala finančná komisia, ktorá 

mala k návrhu niekoľko pripomienok. E.Benko – je potrebné schváliť presun finančných 

prostriedkov vo výške 74 000 € z rezervného fondu do rozpočtu obce. Starosta obce dal 

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

zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 74 000 

€ do rozpočtu obce na rok 2020. Poslanci nesúhlasia s krátením dotácií organizáciám. 

Rezervný fond sa nemusí použiť len na investície. Je potrebné rozhodnúť, čo sme schopný do 

konca roka urobiť. Ing. J. Martiš – zadržiavané financie zväzujú ruky, jedná sa o parkovisko 

pri parku, ku ktorému sa rozprúdila bohatá diskusia. Poslanci nesúhlasia s navrhnutým 

riešením, bude len 40 parkovacích miest, čo nebude riešiť parkovanie. Ing. J. Macejka 

upozornil, že bude ohrozený vodný zdroj. Ing. M. Jambor navrhol pracovné stretnutie 

s projektantkou. Poslanci navrhli obnoviť príspevky organizáciám. Ing. J. Martiš ďalej 

informoval, že z dôvodu zákonom daných podmienok pre zubnú ambulanciu bude potrebné 

robiť úpravy na zdravotnom stredisku. E. Benko – najskôr by sme mali vedieť, čo nás úpravy 

budú stáť, či si to môže obec dovoliť. Je potrebné spraviť štúdiu úprav zdravotného strediska. 

Na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v auguste sa bude  musieť prejednať 

ďalšia úprava rozpočtu obce. Poslanci predložia do 15.8.2020 návrhy investičných akcií. 

Poslanci upravili niektoré položky tak, aby bol rozpočet vyrovnaný. Starosta obce dal 

o zmene rozpočtu obce č.3 s pripomienkami hlasovať, prítomných 8 poslancov, 8 za, 0 proti, 

0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo  úpravu rozpočtu obce na rok 2020 – 

zmena č.3. s pripomienkami: 

1) Obnoviť príspevky spoločenským organizáciám v rozsahu po úprave rozpočtu obce 

č.2 v apríli 2020, 

2) Vyčleniť 1000 € na štúdiu realizovateľnosti zubnej ambulancie, 

3) Znížiť položku – Kanalizácia - príprava projektovej dokumentácie z RF o 3250 €, 

4) Vyčleniť 1000 € na úpravu projektovej dokumentácie na parkovisku pri parku, 

5) Znížiť položku – projekt – Rekonštrukcia záp. paláca Hrad z RF o 1000 €. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom predložiť návrhy na realizáciu investičných akcií, 

ktoré by sa mali zrealizovať do konca roka 2020, s termínom do 15.8.2020. 

 

K bodu 11.: 

Voľba členov správnej rady za obec do Záujmového združenia Hradu Beckov – starosta obce 

navrhol za členov správnej rady starých členov a to Ing. Mariku Jurčackovú, Ernesta Benka 

a Jaroslava Zbudilu, ktorí s členstvom súhlasia. Starosta obce vyzval poslancov na podanie 

iných návrhov. Iné návrhy podané neboli. Dal hlasovať o pôvodnom návrhu, prítomných 8 

poslancov, 7 za , 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov 

správnej rady Záujmového združenia Hradu Beckov pp.: - Ing. Mariku Jurčackovú, Ernesta 

Benka a Jaroslava Zbudilu. 
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K bodu 12.: 

Správa o činnosti ZZHB za rok 2019 – predložil starosta obce, písomne, priložené k zápisnici. 

Starosta obce informoval poslancov, že sa dohodli na úprave zmlúv. Správou hradu by mala 

byť poverená obec alebo obcou určená organizácia. Ing. J.Macejka sa pýtal na prisľúbených 

12 000 € z hradu do rozpočtu obce. Starosta obce  - zaplatili spoluúčasť na projekte pre 

nezamestnaných. Ing. J. Martiš navrhol, aby právnik informoval zastupiteľstvo, čo bude pre 

obec znamenať správcovstvo hradu.  Ing .J. Macejka – obec zaplatí vybudovanie parkoviska 

pri parku a všetko sú to návštevníci hradu. Hrad by mal prispieť financiami.  E.Benko – 

združenie by mohlo pomôcť obci financovať turistický ruch. Obecné zastupiteľstvo vzalo na 

vedomie správu o činnosti Záujmového združenia Hradu Beckov za rok 2019 bez 

pripomienok. 

 

K bodu 13.: 

Organizačné zabezpečenie Dní obce 2020 a schválenie návrhov na Cenu obce – predsedníčka 

kultúrnej komisie p. A.Kabelíková informovala o návrhu komisie organizovať Dni obce 

Beckov v dňoch 15. a 16.8.2020, v sobotu sa nebude variť „Prekvapenie z kotlíka“, ale bude 

venovaná športovým aktivitám na ihrisku pre rodiny s deťmi, Beh Beckova  - viac kategórií, 

ešte nie je presne dohodnuté. V nedeľu 16.8.2020 – v parku vystúpenie skupín Premeny 

a Beckovské Xichty, slávnostné odovzdanie ocenení. Nie sú zatiaľ žiadne návrhy na ocenenie. 

E.Benko – nemuseli by sa udeľovať ocenenia, ale odmeny napr. študentom, ktorí dosiahli 

mimoriadne úspechy vo svojich študijných odboroch, alebo ak niekto mimoriadne pomáhal 

v čase Corona krízy. Poslanci navrhli odmeniť Kristínu Bánovskú , bytom Beckov č.360, 

ktorá je víťazkou projektu Nové tváre módnej scény – mladý módny tvorca s celoslovenskou 

účasťou, šila zadarmo rúška v čase corona krízy. Ďalej navrhli odmeniť Radoslava Macejku, 

bytom Beckov č.222 za významné študijné výsledky – získal 1.miesto v celoslovenskom kole 

súťaže SYGA, ktorú organizuje spoločnosť Siemens. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

organizačné zabezpečenie  Dní obce 2020 bez pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie odmien Kristíne Bánovskej, bytom Beckov č.360 

a Radoslavovi Macejkovi, bytom Beckov č.222 za vzornú reprezentáciu obce mladou 

generáciou vo svojich študijných odboroch.  

 

 

K bodu 14.: 

Prenájom miestnosti v klube - Kristína Bánovská – starosta obce oboznámil poslancov so 

žiadosťou sl. Kristíny Bánovskej, bytom Beckov č.360, o prenájom miestnosti  - bývalého 

kaderníctva v klube pri parku. Ľ. Hajdúšek navrhol minimálny prenájom a platiť energie.  

E. Benko – pravidlá by mali platiť pre každého rovnaké. Do zmluvy o prenájme dať, že 

financie za vopred odsúhlasené úpravy, budú odpočítané z mesačného nájmu. Poslanci navrhli 

pôvodný nájom, ako mala kaderníčka. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť 

Kristíny Bánovskej, bytom Beckov č.360 o prenájom priestorov ( miestnosti  bývalého 

kaderníctva) klubu pri parku za účelom zriadenia salónu – dielne na šitie textilných modelov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom miestnosti v klube pri parku za predchádzajúcich 

podmienok prenájmu. Náklady na vopred odsúhlasené úpravy prenajímaných priestorov budú 

postupne odpočítané z mesačného nájmu. 
 

K bodu 15.: - rôzne – 

Poskytnutie sociálnej pomoci obyvateľovi v prípade hmotnej núdze – predsedníčka sociálnej 

komisie Ing. Lenka Bartošová, PhD. predložila obecnému zastupiteľstvo návrh na poskytnutie 
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jednorazovej dávky na základe žiadosti p. Drahomíry Pavlíkovej, bytom Beckov č.34, 

v prípade náhlej núdze, o ktorý žiadateľka požiadala v zmysle VZN obce č.1/2015 

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze formou 

jednorazovej dávky. Sociálna komisia žiadosť prerokovala a odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť jednorazovú dávku vo výške dvojnásobku životného minima. 

Zdôvodnenie písomne, priložené k zápisnici. Žiadateľka doložila všetky potrebné doklady 

a potvrdenia, ktoré obec požaduje v zmysle platného VZN. Starosta obce dal o žiadosti 

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

zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Drahomíry Pavlíkovej, bytom Beckov č.34 

o poskytnutie sociálnej pomoci v prípade hmotnej núdze formou jednorazovej dávky. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo poskytnutie sociálnej pomoci v prípade hmotnej núdze formou 

jednorazovej dávky podľa VZN obce Beckov č.1/2015 pani Drahomíre Pavlíkovej, bytom 

Beckov č.34, vo výške dvojnásobku sumy životného minima. 

 

Starosta obce informoval o prerokovaní žiadosti p. Ing. M. Jurzu o preplatenie nákladov na 

úpravu osvetlenia na novovybudovanej ulici vo finančnej komisii. Predseda komisie 

informoval, že komisia neodporučila žiadosť schváliť. Starosta obce vysvetlil, že cesta sa 

povoľovala v inom období, ako bolo rekonštruované verejné osvetlenie, za iných podmienok. 

Starosta obce dal o žiadosti hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 2 za, 5 proti, 1 sa zdržal 

hlasovania. Obecné zastupiteľstvo neschválilo príspevok z rozpočtu obce Beckov na úpravu 

vereného osvetlenia na LED osvetlenie stavebného objektu „SO 03 – Rozšírenie verejného 

osvetlenia“ na pozemku parc. č. 2139/186 upraveného podľa požiadavky obce vo výške 

nákladu na túto úpravu v hodnote 850 €. 

 

Starosta obce a Ing. Jaroslav Martiš informovali o stretnutí so spracovateľom ÚPN-O Beckov 

Ing. B. Perneckým, toto bolo zvolané na základe uznesenia č.144/2020, ktoré uložilo 

stavebnej komisii zvolať stretnutie so spracovateľom ÚPN k predloženému investičnému 

zámeru Zelená voda – Stred. Ing. Pernecký informoval na stretnutí prítomných, že pokiaľ Ing. 

Seifert vyčlení časť dobývacieho priestoru, bude potrebné schváliť  zmeny a doplnky 

územného plánu obce Beckov, do ktorej sa musí táto zmena zaznamenať. Obecné 

zastupiteľstvo určí regulatívy zástavby pre toto územie, ktoré budú záväzné a zmenu bude 

hradiť žiadateľ. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o rokovaní ohľadom 

zmeny Územného plánu obce Beckov v lokalite Zelená voda – stred. 

 

K bodu 16.: 

V diskusii vystúpil Ing. Vladimír Šimončic, ktorý sa pýtal, v akom štádiu je jeho žiadosť 

o umiestnenie spomaľovača v Novej ulici. Starosta obce vysvetlil, že je potrebný súhlas 

obyvateľov ulice Nová s umiestnením spomaľovača v tejto ulici. Obecný úrad zabezpečí 

stretnutie s Ing. Pavlíčkom, dopravným inžinierom, ktorý odporučí, kde by mohol byť 

spomaľovať umiestnený a p. Ing. Šimončic doloží súhlas obyvateľov ulice Nová. 

 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 

26.6.2020 : 

 

uz.č.154/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.5.2020 bez pripomienok.  

 

uz.č.155/2020  – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na 2.polrok 2020 bez pripomienok. 
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uz.č.156/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie odborné stanovisko hl. kontrolórky 

obce k návrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2019. 

 

uz.č.157/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2019 

a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

 

uz.č.158/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia Obce 

Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške  142 128,29 €. 

 

uz.č.159/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z rezervného 

fondu vo výške 74 000 € do rozpočtu obce na rok 2020. 

 

uz.č.160/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizáciu majetku  a záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.161/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2020 – zmena č.3. 

 

uz.č.162/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo  úpravu rozpočtu obce na rok 2020 – 

zmena č.3. s pripomienkami: 

6) Obnoviť príspevky spoločenským organizáciám v rozsahu po úprave rozpočtu obce 

č.2 v apríli 2020, 

7) Vyčleniť 1000 € na štúdiu realizovateľnosti zubnej ambulancie, 

8) Znížiť položku – Kanalizácia - príprava projektovej dokumentácie z RF o 3250 €, 

9) Vyčleniť 1000 € na úpravu projektovej dokumentácie na parkovisku pri parku, 

10) Znížiť položku – projekt – Rekonštrukcia záp. paláca Hrad z RF o 1000 €. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo poslancom predložiť návrhy na realizáciu investičných akcií, 

ktoré by sa mali zrealizovať do konca roka 2020, s termínom do 15.8.2020. 

 

uz.č.163/2020 -  Obecné zastupiteľstvo schválilo za členov správnej rady Záujmového 

združenia Hradu Beckov pp.: - Ing. Mariku Jurčackovú, Ernesta Benka a Jaroslava Zbudilu. 

 

uz.č.164/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti Záujmového 

združenia Hradu Beckov za rok 2019 bez pripomienok. 

 

uz.č.165/2020 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo organizačné zabezpečenie  Dní obce 2020 

bez pripomienok. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie odmien Kristíne Bánovskej, bytom Beckov č.360 

a Radoslavovi Macejkovi, bytom Beckov č.222 za vzornú reprezentáciu obce mladou 

generáciou vo svojich študijných odboroch.  

 

uz.č.166 /2020 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť Kristíny Bánovskej, 

bytom Beckov č.360 o prenájom priestorov ( miestnosti  bývalého kaderníctva) klubu pri 

parku za účelom zriadenia salónu – dielne na šitie textilných modelov. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo  prenájom miestnosti v klube pri parku za 

predchádzajúcich podmienok prenájmu. Náklady na vopred odsúhlasené úpravy 

prenajímaných priestorov budú postupne odpočítané z mesačného nájmu. 
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uz.č.167/2020 -  a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť p. Drahomíry Pavlíkovej, 

bytom Beckov č.34 o poskytnutie sociálnej pomoci v prípade hmotnej núdze formou 

jednorazovej dávky. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie sociálnej pomoci v prípade hmotnej núdze 

formou jednorazovej dávky podľa VZN obce Beckov č.1/2015 pani Drahomíre Pavlíkovej, 

bytom Beckov č.34, vo výške dvojnásobku sumy životného minima. 

 

uz.č.168/2020 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo príspevok z rozpočtu obce Beckov na 

úpravu vereného osvetlenia na LED osvetlenie stavebného objektu „SO 03 – Rozšírenie 

verejného osvetlenia“ na pozemku parc. č. 2139/186 upraveného podľa požiadavky obce vo 

výške nákladu na túto úpravu v hodnote 850 €. 

 

uz.č.169/2020 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o rokovaní ohľadom 

zmeny Územného plánu obce Beckov v lokalite Zelená voda – stred. 

   

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 1.7.2020 

Zapísala A. Benková 

 
 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ernest Benko.       Daniel Hladký 

        starosta obce 

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

Ing. Jaroslav Martiš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


