
1 

 

 Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.1.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. L. Bartošová, PhD., Ľ. Hajdúšek – osp. 

 

Program: 

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Ukončenie činnosti Záujmového združenia právnických osôb Hradu Beckov a 

likvidácia organizácie 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce, privítal poslancov - 6 prítomných, 

neskôr 7, konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Privítal Mgr. Petra Pastiera, 

riaditeľa ZZHB. Príloha – prezenčná listina. Starosta obce vysvetlil z akého dôvodu zvolal 

mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva a to ukončenia činnosti Záujmového združenia 

právnických osôb Hradu Beckov a informácie o následných krokoch obce. 

 

K bodu 2.: 

Do návrhovej komisie navrhol p. Annu Kabelíkovú a p.  Petra Benka, za overovateľov 

zápisnice p. Ernesta Benka a Ing. Jána Macejku, zapisovateľka p. Anna Benková. Predložil 

návrh programu zasadnutia podľa pozvánky, nikto nemal pripomienky ani doplňujúce návrhy. 

Starosta obce dal o programe a návrhovej komisii hlasovať, prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 

proti, 0 sa zdržalo  hlasovania. Poslanci schválili program zasadnutia. 

 

K bodu 3.: 

Ukončenie činnosti Záujmového združenia právnických osôb Hradu Beckov a likvidácia 

organizácie – starosta obce informoval o možnosti ukončenia združenia likvidáciou, starosta 

rokoval s ďalšími členmi združenia. Zvolá sa správna rada, na ktorej členovia rozhodnú 

o zvolaní valného zhromaždenia. Obecné zastupiteľstvo uložilo členom správnej rady, aby na 

správnej rade hlasovali za zrušenie - likvidáciu združenia. Starosta dal o uznesení hlasovať, 7 

prítomných 7 za, 0 proti  0sa zdržalo hlasovania. Uznesenie bolo schválené. 

Ing. J. Martiš navrhol, aby sa ukončila platnosť všetkých zmlúv. Starosta obce vysvetlil, že 

nemôžeme zmluvy zrušiť, môžeme len vyjednávať. 

Starosta obce objasnil, že hľadali spolu s vedením združenia riešenie ďalšieho fungovania 

organizácie, je možné zriadiť rozpočtovú alebo neziskovú organizáciu. Mgr. Pastier vysvetlil 

poslancom výhody a nevýhody obidvoch foriem organizácie. Výhodnejšia je nezisková 

organizácia, ktorá poskytuje viac možností rozvoja, prebytok sa nesmie použiť pre 

zamestnancov, ale pre ďalší rozvoj – obnovu hradu. Nezisková organizácia by predkladala 

rozpočet na rokovanie obecného zastupiteľstva. E. Benko – najskôr sa musí vyjednať 

ukončenie alebo likvidácia združenia. Je potrebné sa zamerať na založenie neziskovej 

organizácie a vypracovanie potrebných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na založenie 

neziskovej organizácie. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o ďalších 

zámeroch Hradu Beckov. 
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K bodu  4. - rôzne: 

Starosta obce informoval poslancov, že obec chce podať žiadosť o dotáciu z Ministerstva 

kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu severného paláca a kaplnky, je 

potrebné, aby poslanci odsúhlasili zámer na podanie žiadosti. Starosta obce dal hlasovať, 

prítomných 6 poslancov, 6 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo 

schválilo zámer na podanie žiadostí o dotáciu z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme 

si svoj dom na rekonštrukciu severného paláca a kaplnky.  

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je vyhlásená výzva pre obce na podanie žiadosti 

o dotáciu na energetickú úsporu verejných budov – zateplenie obecného úradu. Rovnako je 

potrebné, aby poslanci odsúhlasili podanie tejto žiadosti. Starosta obce dal hlasovať, 6 

prítomných, 6 hlasovalo za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

podanie žiadosti o dotáciu na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov z operačného 

programu Kvalita životného prostredia. 

 

K bodu 5.: 

V diskusii p. E. Benko navrhol, aby starosta obce jednal s firmou, ktorá má realizovať 

zateplenie materskej školy, aby firma čo najskôr nastúpila na zatepľovanie. 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

uz.č.211/2021 – Obecné zastupiteľstvo uložilo členom správnej rady, aby na správnej rade 

hlasovali za zrušenie - likvidáciu Združenia právnických osôb Hradu Beckov. 

uz.č.212/2021 – Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce hlasovaním na valnom 

zhromaždení ZZPO Hrad Beckov za ukončenie činnosti ZZHB a následnú likvidáciu ZZHB. 

uz.č.213/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o ďalších zámeroch 

Hradu Beckov. 

uz.č.214/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na podanie žiadostí o dotáciu 

z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom na rekonštrukciu severného 

paláca a kaplnky.  

uz.č.215/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o dotáciu na Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov z operačného programu Kvalita životného 

prostredia. 

 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 20.1.2021 

Zapísala A. Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ernest Benko      Daniel Hladký 

       starosta obce 

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

Ing. Ján Macejka   

 

 

 


