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 Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.2.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ing. Jaroslav Hlava 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

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

3. Kontrola plnenia uznesenia 

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.5 Územného 

plánu obce (ZaD č.5 ÚPN-O) Beckov 

6. Návrh na založenie neziskovej organizácie na prevádzku Hradu Beckov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1.: 

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  starosta obce za prísnych protipandemických 

opatrení, privítal poslancov,   prítomných 8 poslancov, konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Príloha – prezenčná listina.  

 

K bodu 2.: 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pp. Annu Kabelíkovú, Ľuboša Hajdúška,  za 

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

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

O programe zasadnutia  a návrhovej komisii dal starosta hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 8 

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 konaných dňa 11.12.2020 a 15.1.2021 – previedol 

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

zasadnutí konaných v dňoch 11.12.2020 a 15.1.2021  na vedomie bez pripomienok. 

K bodu 4.: 

Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020 – predložila hlavná kontrolórka, 

p. Zdenka Krasňanská, písomne, priložené k zápisnici. Poslanci obdržali materiál e-mailom. 

Hl. kontrolórka konštatovala, že plán kontrol, ktorý bol schválený uzneseniami č.114/2019 

z 16.12.2019 a č.155/2020 z 26.6.2020 bol splnený. Poslanci nemali k predloženej správe 

pripomienky. Obecné zastupiteľstvo   po prerokovaní materiálu vzalo na vedomie Správu 

hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020 bez pripomienok. 

 

K bodu 5.: 

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce 

(ZaD č.5 ÚPN-O) Beckov – starosta obce zhrnul ako prebiehalo vypracovanie Zmien 

a doplnkov č.5 Územného plánu obce Beckov, ktorým uznesením bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom jeho vypracovanie, informoval, že zadávateľ ochotne spolupracoval so 

spracovateľom. Verejnosť sa mohla k dokumentácii vyjadriť a svoje pripomienky odovzdať 
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do 16.9.2020, teda do 30 dní od vystavenia dokumentácie na verejné nahliadnutie. Zo strany 

občanov a širokej verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky ani požiadavky. V priebehu 

prerokovania sa zmenil spôsob zásobovania lokality pitnou vodou. Výsledok prerokovania bol 

zhrnutý vo vyhodnotení pripomienok a stanovísk uplatnených v procese prerokovania. Všetky 

pripomienky vznesené dotknutými orgánmi boli obstarávateľom akceptované 

a spracovateľom zapracované do upraveného návrhu. Správa o prerokovaní s prílohami 

a upraveným návrhom ZaD č.5 a návrhom VZN, ktorým sa schvaľuje záväzná časť bola 

predložená orgánu územného plánovania – Okresnému úradu Trenčín, odboru výstavby 

a bytovej politiky na posúdenie a preskúmanie z hľadiska súladu s príslušnými právnymi 

predpismi a súladu so záväznými časťami ÚPD vyššieho stupňa – ÚPN-VÚC Trenčianskeho 

kraja a Okresný úrad Trenčín svojim stanoviskom č. OU-TN-OVBP1-2020/000001-011 zo 

dňa 1.12.20202 súhlasil s predloženým návrhom ZaD č.5 Územného plánu obce Beckov 

a odporučil jeho schválenie. Návrh VZN , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č.5 ÚPN-O 

Beckov bolo vyvesené na úradnej tabuli na internetovej stránke obce min. 15 dní pred 

rokovaním zastupiteľstva. K návrhu neboli zo strany občanov a širokej verejnosti podané 

žiadne pripomienky. Poslanci nesúhlasia s max. výškou zástavby, ktorá je uvedená v záväznej 

časti a to 25 m. Vzniesli požiadavku, aby im bolo e-mailom oznámené, že takéto materiály 

obec zverejňuje, aby sa s nimi mohli oboznámiť. Starosta obce dal o uzneseniach, 

vzťahujúcich sa k schváleniu ZaD č.5 ÚPN-O Beckov hlasovať. Prítomných 8 poslancov, 5 

za, 0 proti, 3 sa zdržali hlasovania. Obecné zastupiteľstvo v Beckove, po prerokovaní 

predložených materiálov 

a) berie na vedomie  

-   vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ZaD č.5 ÚPN-O Beckov, 

-   stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona 

č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-

2020/000001-011, zo dňa 1.12.2020, ktorým doporučuje schválenie ZaD č.5  ÚPN-O Beckov. 

 

b) schvaľuje  

v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu  obce Beckov. 

 

Predmetom ZaD č.5 ÚPN-O Beckov je: 

- Rozšírenie  výrobno-obslužného územia Pažitné o lokalitu V5 -  nezávadnej výroby 

a skladov, 

- zosúladenie Územného plánu obce Beckov so záväznou časťou Územného plánu Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení. 

 

ZaD č.5 ÚPN-O Beckov 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. 

arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaným architektom (AA 1048),  

- obstaranie ZaD č.5 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny 

Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa  §2a zákona č.50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( r.č. 295 zo dňa 23.04.2012), 

- sú majetkom obce Beckov, 

- sú nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu obce Beckov (schválený dňa 

27.10.2006, uznesením OZ číslo 621/2006), 

- sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie 

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb. 
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Územnoplánovacia informácia: 

Obec umiestni schválené ZaD č.5 UPN-O Beckov  na internetovú stránku obce www.obec-

beckov.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom o územnoplánovacie 

informácie. 

 

c) uznáša sa 

na  Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce číslo 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť  ZaD č.5 ÚPN-O Beckov.   
 

d) ukladá  

- obecnému úradu oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo  občanov obce spôsobom 

obvyklým v zmysle §27 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.  

- obecnému úradu uložiť ZaD č.5 ÚPN-O Beckov v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom 

rozsahu, rovnako ako ÚPN-O Beckov na Obecnom úrade obce Beckov, na Spoločnom úrade 

samosprávy v Novom Meste nad Váhom – Stavebnom úrade obce Beckov a na Okresnom 

úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky. 

 

K bodu 6.: 

Návrh na založenie neziskovej organizácie na prevádzku Hradu Beckov – starosta obce 

informoval, že poslanci sa na mimoriadnom zasadnutí 15.1.2021 dohodli na založení 

neziskovej organizácie. Poverili riaditeľa Združenia právnických osôb Hrad Beckov 

vypracovaním potrebných dokumentov, ktoré sú potrebné na založenie neziskovej 

organizácie. Mgr. P.Pastier vypracoval návrh štatútu, ktorý bol e-mailom doručený 

poslancom. Poslanci pp. Ing. Ján Macejka a Ernest Benko vypracovali k návrhu pripomienky. 

Tieto pripomienky boli prerokované na zasadnutí zastupiteľstva. V Čl. II, bod 3, vo vete za 

duchovných doplniť prírodných ..., v bode služby doplniť do bodu 3. na konci vety .. 

a regiónu a v bode  4 na konci vety .. regióne. V bode 7 doplniť za prezentácia hradu, 

prírodných a kultúrnych daností obce.. 

V Čl. III – písm. b) doplniť v médiách (printových a elektronických). 

V Čl. IV v bode  1 navrhli zmeniť písm.c) nie revízor ale dozorná rada. V odseku Správna 

rada, v bode 2 navrhli vymazať písm. g), ktorý musí zostať v pôvodnom znení – zo zákona. 

Navrhli pridať písm. k) schvaľuje základné dokumenty neziskovej organizácie ako napr. 

Smernica o hospodárení, Prevádzkové poriadky, Organizačný poriadok, Smernica o 

odmeňovaní. 

V bode 3. ...má siedmich členov. 

V bode 4. Predsedom správnej rady je starosta Obce Beckov. 

V bode 5. ...návrhu predsedu – správnu radu zvoláva predseda správnej rady. Návrh nebol 

akceptovaný. 

V odseku Riaditeľ, v bode 5, písm. b) , v bode 6. písm.c) to navrhla dozorná rada... 

Doplnené body  8., 9., 10., 11., 12.: 

8. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s majetkom neziskovej organizácie.  

9.  Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so 

záujmami neziskovej organizácie a všetkých jej zakladateľov. Najmä je povinný zaobstarať si 

a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo neziskovej organizácii spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy 

alebo záujmy jej zakladateľov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje 

http://www.obec-beckov.sk/
http://www.obec-beckov.sk/
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záujmy, záujmy len niektorých zakladateľov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami 

neziskovej organizácie.  

10. Riaditeľ je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil neziskovej organizácii porušením 

svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti. 

11.  Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti 

s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme neziskovej organizácie. 

Riaditeľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neziskovej organizácii konaním, ktorým 

vykonával rozhodnutie správnej rady; to neplatí, ak je rozhodnutie správnej rady v rozpore s 

právnymi predpismi, zakladacou listinou alebo štatútom alebo ak ide o povinnosť podať návrh 

na vyhlásenie konkurzu. Riaditeľa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila 

dozorná rada. 

12. Dohody medzi neziskovou organizáciou a riaditeľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú 

zodpovednosť riaditeľa, sú zakázané; zakladacia listina ani štatút nemôžu obmedziť alebo 

vylúčiť zodpovednosť riaditeľa.  

V odseku  Dozorná rada, v bode 5 – návrh – volí a odvoláva zastupiteľstvo  - nie, volí 

a odvoláva podľa zákona správna rada. 

6. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je 

bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.  

7. Člen dozornej rady je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členovi dozornej rady patrí náhrada 

preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu. 

V Čl. V – výročná správa do 31.3. príslušného roka – nie, zo zákona do 30.6. príslušného 

roka. V Čl.VI - .. a člen dozornej rady nesmie... 

V Čl. VII – Hospodárenie neziskovej organizácie pridať body 6., 7., 8., 9.:  

6. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže 

uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.  

7. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných 

daňových zákonov. 

8. Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických 

strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.  

9. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb 

na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb. 

 Návrh doplniť  Čl. VIII – Rozpočet neziskovej organizácie : 

(1) Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.  

(2) Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom 

sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.  

(3) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac 

pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje 

rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. 

Čl. IX (pôvode VIII) – doplniť bod 1. Zriaďovateľ Obec Beckov zveril do užívania 

neziskovej organizácii Hrad Beckov, majetok obce Beckovský hrad nehnuteľnosť vedenú na 

LV č.2466, parc.č.384 za úhradu-nájom, ktorý je stanovený v Dodatku č.1 Štatútu n.o. Hrad 

Beckov. 

E.Benko – medzi organizáciou a obcou musia byť jasné pravidlá. 

V Čl. X (pôvodne IX): Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú 

organizáciu, nemôže ísť na účet zriaďovateľa. Kto je likvidátor – je vymenovaný podľa 

zákona. 

Čl. XI (pôvodne X) – Poskytovanie informácií - Každý má právo na prístup k informáciám o 

nakladaní s majetkom neziskovej organizácie. Súhlas – je zo zákona. 

Poslanci schválili Štatút neziskovej organizácie podľa odsúhlasených návrhov a zmien. 
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Do zriaďovacej listiny doplnili poslanci správnu radu v zložení: predseda správnej rady – 

Daniel Hladký, starosta obce, členovia: za poslancov Ing. Ján Macejka, Ernest Benko, Ľuboš 

Hajdúšek, Peter Benko, za občanov Mgr. Drahoslava Šrámková a Jaroslav Zbidila. Do 

dozornej rady navrhli Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Marek Jambor a Ing. Marika Jurčacková.  

Riaditeľ – odsúhlasili Mgr. Petra Pastiera, schválili výšku peňažných vkladov – 5000 €. Ing. 

Martiš vysvetlil dočasné zamestnanie pracovníkov hradu od 1.3. do založenia N.O. Obec si 

bude následne nárokovať vynaložené prostriedky na mzdy zamestnancov hradu.Ing. Macejka 

sa spýtal na vklady z obce v sume cca 33000€, ktoré vyčíslil Mgr. Pastier, ktoré by mali 

pokrývať prvé 2 mesiace prevádzky hradu. Ing. Macejka uviedol, že si myslel, že uvedená 

suma je vklad obce do novej organizácie. Ing. Martiš vysvetlil že sa jedná o návratnú finančnú 

výpomoc. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo založenie neziskovej organizácie s názvom Hrad Beckov, 

nezisková organizácia. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút neziskovej organizácie Hrad Beckov s pripomienkami 

uvedenými v zápisnici. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zakladateľskú listinu Hrad Beckov, nezisková organizácia. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu v Beckove – ekonomickému oddeleniu 

vyčleniť z rozpočtu obce sumu 5000 € ako základný vklad do neziskovej organizácie. 

Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať organizačnú štruktúru a základné 

smernice v zmysle štatútu neziskovej organizácie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov správnej rady za poslancov pp. Ing. Jána Macejku, 

Ernesta Benka, Ľuboša Hajdúška, Petra Benka, za občanov Mgr. Drahoslavu Šrámkoú a p. 

Jaroslava Zbudilu, za riaditeľa neziskovej organizácie p. Mgr. Petra Pastiera.  

g) Obecné zastupiteľstvo schválilo kandidátov do dozornej rady neziskovej organizácie pp. 

Ing. Jaroslava Martiša, Ing. Mareka Jambora a Ing. Mariku Jurčackovú.   

 

V bode 7. – rôzne –  

Starosta obce predložil návrh šéfredaktorky Redakčnej rady Beckovských novín na doplnenie 

členky, písomne, priložené k zápisnici, poslanci obdržali návrh e-mailom. Podľa Štatútu BN 

redakčná rada môže mať 3 až 7 členov. Členov RR schvaľuje zastupiteľstvo na návrh starostu 

obce.  

Posledná zmena v zložení členov RR BN bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  

dňa 11.11.2019, kedy bola prijatá ako nová členka RR BN Zuzana Tehlárová – uz.č.104/2019, 

redakčná rada mala týchto členov: Mgr. Dana Badžgoňová, Silvia Hlavová, Ing. Darina 

Jarábková, Mgr. Kristína Jurzová, Ľubomír Paulus a Zuzana Tehlárová (odchod K. Jurzovej 

a Ľ. Paulusa k 31.12.2019 nebol schválený). 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Redakčnej rady Beckovských novín na prijatie 

nového člena redakčnej rady. Schválilo novú členku Redakčnej rady Beckovských novín Ing. 

Katarínu Kučerovú, učiteľku ZŠ s MŠ v Beckove. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

ukončenie členstva Mgr. Kristíny Jurzovej a  p. Ľubomíra Paulusa v redakčnej rade 

k 31.12.2019. 

 

K bodu 8.: 

V diskusii sa p. Ernest Benko pýtal na projektovú dokumentáciu na projekt zateplenia 

obecného úradu, starosta obce odpovedal, že žiadosť na dotáciu je pripravená a bude do 

požadovaného termínu podaná. Ľuboš Hajdúšek – pripojenie cyklotrasy – projektový zámer 

pripojiť Beckov je v štádiu prípravy? 
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Ing. Ján Macejka – navrhuje umiestniť pred základnú školu tlačidlový semafor, treba požiadať 

VÚC ako vlastníka o súhlas s umiestnením na ceste II/507, pretože vozidlá ohrozujú deti 

prechádzajúce cez cestu. 

 

K bodu 9: 

Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beckov, zo dňa 12.2.2021 : 

 

uz.č.216/2021 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa  11.12.2020 a 15.1.2021 bez pripomienok. 

 

uz.č.217/2021  – Obecné zastupiteľstvo   po prerokovaní materiálu vzalo na vedomie Správu 

hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2020 bez pripomienok. 

 

uz. č.218/ 2021 – Obecné zastupiteľstvo v Beckove, po prerokovaní predložených materiálov 

a) berie na vedomie  

-   vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ZaD č.5 ÚPN-O Beckov, 

-   stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona 

č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-

2020/000001-011, zo dňa 1.12.2020, ktorým doporučuje schválenie ZaD č.5  ÚPN-O Beckov. 

 

b) schvaľuje  

v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších 

predpisov Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu  obce Beckov. 

 

Predmetom ZaD č.5 ÚPN-O Beckov je: 

- Rozšírenie  výrobno-obslužného územia Pažitné o lokalitu V5 -  nezávadnej výroby 

a skladov, 

- zosúladenie Územného plánu obce Beckov so záväznou časťou Územného plánu Veľkého 

územného celku Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení. 

 

ZaD č.5 ÚPN-O Beckov 

- vypracoval Architektonický ateliér BP, Bratislavská 110,  921 01 Piešťany, v zastúpení Ing. 

arch. Bohuslav Pernecký, autorizovaným architektom (AA 1048),  

- obstaranie ZaD č.5 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny 

Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa  §2a zákona č.50/1976 Zb.- 

Stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( r.č. 295 zo dňa 23.04.2012), 

- sú majetkom obce Beckov, 

- sú nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu obce Beckov (schválený dňa 

27.10.2006, uznesením OZ číslo 621/2006), 

- sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie 

a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na 

vypracovanie dokumentácie stavieb. 

 

Územnoplánovacia informácia: 

Obec umiestni schválené ZaD č.5 UPN-O Beckov  na internetovú stránku obce www.obec-

beckov.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom o územnoplánovacie 

informácie. 
 

http://www.obec-beckov.sk/
http://www.obec-beckov.sk/
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c) uznáša sa 

na  Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce číslo 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť  ZaD č.5 ÚPN-O Beckov.   

d) ukladá  

- obecnému úradu oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo 1/2021  občanov obce 

spôsobom obvyklým v zmysle §27 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.  

- obecnému úradu uložiť ZaD č.5 ÚPN-O Beckov v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom 

rozsahu, rovnako ako ÚPN-O Beckov na Obecnom úrade obce Beckov, na Spoločnom úrade 

samosprávy v Novom Meste nad Váhom – Stavebnom úrade obce Beckov a na Okresnom 

úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky. 

 

uz.č.219/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Redakčnej rady 

Beckovských novín na prijatie nového člena redakčnej rady. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo novú členku Redakčnej rady Beckovských novín Ing. 

Katarínu Kučerovú, učiteľku ZŠ s MŠ v Beckove. 

c)  Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rezignáciu Ing. Kristíny Jurzovej a ukončenie 

členstva p. Ľubomíra Paulusa v redakčnej rade. 

 

uz.č.220/2021 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo založenie neziskovej organizácie 

s názvom Hrad Beckov, nezisková organizácia. 

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút neziskovej organizácie Hrad Beckov 

s pripomienkami uvedenými v zápisnici. 

c) Obecné zastupiteľstvo schválilo Zakladateľskú listinu Hrad Beckov, nezisková organizácia. 

d) Obecné zastupiteľstvo uložilo Obecnému úradu v Beckove – ekonomickému oddeleniu 

vyčleniť z rozpočtu obce sumu 5000 € ako základný vklad do neziskovej organizácie. 

e) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu spracovať organizačnú štruktúru a základné 

smernice v zmysle štatútu neziskovej organizácie. 

f) Obecné zastupiteľstvo schválilo členov správnej rady za poslancov pp.Ing. Jána Macejku, 

Ernesta Benka, Ľuboša Hajdúška, Petra Benka, za občanov Mgr. Drahoslavu Šrámkoú a p. 

Jaroslava Zbudilu, za riaditeľa neziskovej organizácie p. Mgr. Petra Pastiera.  

g) Obecné zastupiteľstvo schválilo kandidátov do dozornej rady neziskovej organizácie pp. 

Ing. Jaroslava Martiša, Ing. Mareka Jambora a Ing. Mariku Jurčackovú.  
 

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

a zasadnutie ukončil. 

V Beckove, 16.2.2021 

Zapísala A.Benková 

 

Overovatelia zápisnice:   

 

 

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

Ing. Ján Macejka 

Daniel Hladký 

        starosta obce 

 

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

Ernest Benko 


