
28. z á p i s n i c a   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 20.12.2013  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:                                                                                                                      

Anna Kabelíková  - osp.                                                                                        

Mgr.Martina Striežencová- osp.                                                                          

Miloš Jaroščiak – osp. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Zrušenie Príspevkovej organizácie Obce Beckov – Beckovské muzeálne nádvorie 

3. Návrh na uznesenie - záver 

K bodu1.:                                                                                                                       

Mimoriadne zasadnutie OZ uviedol starosta obce Karol Pavlovič a otvoril jedinú tému, ku 

ktorej bolo zvolané rokovanie : zrušenie príspevkovej organizácie obce – Beckovské 

muzeálne nádvorie. 

K bodu2.:                                                                                                                             

Námestník príspevkovej organizácie Ing. Jurčacková referovala o zriadení príspevkovej 

organizácie, jej činnosti a dôvodoch  ukončenia činnosti jej zrušením:              

Správu vybraného majetku obce Beckov – Muzeálne nádvorie NKP Beckov – vykonáva 

príspevková organizácie obce, Beckovské muzeálne nádvorie, ktorá bola zriadená OZ pre 

tento účel pre splnenie podmienok poskytnutia NFP z európskych fondov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že príspevková organizácia nespĺňa kritériá rozpočtových pravidiel v zmysle 

Zákona 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, je potrebné jej činnosť ukončiť.                                                            

Hlavným nesplneným kritériom je kritérium podľa §21, odst.2 uvedeného zákona:         

„(2) Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, 

ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami
25)

 a ktorá je na štátny 

rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. 

Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu“. 

Príspevková organizácia Beckovské muzeálne nádvorie, v súlade s citovanou legislatívou, 

musí svoju právnu pôsobnosť v hlavnej činnosti ( spravovanie majetku  NKP Hrad 

Beckov, jeho celkovej rekonštrukcie a následnej prezentácie verejnosti) a vedľajšej 

činnosti (Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí) podľa Zriaďovacej 

listiny, k  31.12.2013 ukončiť. 

Zrušenie príspevkovej organizácie sa uskutoční k 31.12.2013 bez právneho nástupcu, 

s prechodom práv a povinností zaniknutej príspevkovej organizácie  nasledujúcim dňom na 

zriaďovateľa Obec Beckov. 

 

Ďalej Ing Jurčacková predložila návrh na poverenie nového správcu hradu od 1.1.2014 .  

Organizácia, ktorá prevezme správu hradu  je  Združenie právnických osôb Hrad Beckov, 

ktoré vykonávalo správu Hradu Beckov spolu s príspevkovou organizáciou od roku 2012. 

Združenie  je podľa súčasne  platnej právnej úpravy subjektom verejného práva (§ 261 ods. 

3, písmeno e/ Obchodného zákonníka), pretože  jedným zo subjektov združenia je Obec 

Beckov.Združenie je vnútorne rozdelené na časť verejnoprospešnú (ktorá bude 



zabezpečovať správu) a časť účelovú. V rámci záväzkov vyplývajúcich z poskytnutého 

NFP z EU a ŠR , Združenie zabezpečí pre riadiaci orgán celú potrebnú agendu 

a výkazníctvo. Ďalej zabezpečí trvalú udržateľnosť vložených investícií a návrat 

prípadného výnosu do rozvoja spravovaného majetku, rovnako ako v roku 2012. 

 

Pre zabezpečenie plynulého prechodu a bezproblémový výkon činností od 1. 1. 2014 je v 

predmetnej záležitosti potrebné vykonať  včas všetky kroky a právne úkony v zmysle 

zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 

zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 580/2004  Z.z. o 

zdravotnom poistení v platnom znení, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zásad 

hospodárenia s majetkom Obce Beckov a ďalších hospodársko-správnych a pracovno-

právnych vzťahov. 

 

Keďže Združenie právnických osôb Hrad Beckov vykonávalo správu Hradu Beckov spolu 

s príspevkovou organizáciou na základe Zmluvy o spolupráci a Dohody o prevádzke 

a vysporiadaní výnosov a nákladov roku 2013, všetky záväzky zo zmlúv účinných  resp. 

aktuálnych v rámci správy hradu príspevkovou organizáciou,  prechádzajú v zmysle dohôd 

o postúpení práv a povinností zo dňa 18.12.2013  na Združenie Hrad Beckov a to 

s účinnosťou  od 1.1.2014. Zriaďovateľ prevezme záväzky týkajúce sa  daňovej povinnosti 

zo zdaňovaných príjmov za rok 2013, prípadné vzniknuté náklady súvisiace 

s príspevkovou organizáciou do výšky prevzatých peňažných  zostatkov na finančnom účte 

a v hotovosti. 

K bodu 3.: 

Návrh na uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 

20.12.2013: 

Uz.č. 313 /2013    

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie  príspevkovej organizácie k 31.12.2013 v zmysle 

Zákona 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, bez právneho nástupcu, s prechodom práv a povinností zaniknutej 

príspevkovej organizácie  nasledujúcim dňom na zriaďovateľa Obec Beckov , podľa 

zápisnice. 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za správcu Hradu Beckov - Združenie právnických osôb 

Hrad Beckov . Poverenie správou Hradu Beckov je účinné od 1.1.2014,  za podmienok   

podľa zápisnice. 

c) Obecné zastupiteľstvo odvoláva s funkcie námestníkov príspevkovej organizácie p. Ing. 

Jurčackovú  Mariku  a p. Ing. Viliama Maslu ku dňu 31.12.2013 

V Beckove,20.decembra2013                                                                                                       

Zápis spracovala Ing. Jurčacková 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

Karol Pavlovič                                                         
starosta obce 


