
Zápisnica zo zhromaždenia členov OZ 

napísaná 4. novembra 2013 

 

Prítomní: Ing. Pavol Fejko, Miroslava Sopková, Mgr. Gabriel Viňanský, Anna Belasová, Miloš  

     Belas, Martin Béreš 

pozri prezenčná listina 

 

Program:  1. Otvorenie. 

  2. Prijímanie nových členov. 

  3. Voľba predsedu občianskeho združenia. 

4. hospodárenie OZ za rok 2013. 

5. Návrhy využitia zvyšných prostriedkov. 

6. Komunitné centrum 

  

K bodu 1: 

 Predseda OZ otvoril zhromaždenie , privítal prítomných a predniesol program zhromaždenia. 

 

K bodu 2: 

Predseda občianskeho združenia navrhol prijať Martina Bereša za nového člena občianskeho 
združenia. Členovia občianskeho združenia jednomyseľne tento návrh schválili. Nikto sa nezdržal 
hlasovania, nikto nehlasoval proti. 

 

K bodu 3: 

Ako jediný kandidát na predsedu občianskeho združenia bol Ing. Pavol Fejko. Členovia 
občianskeho združenia ho jednomyseľne zvolili za predsedu občianskeho združenia a štatutárneho 
zástupcu na ďalší rok. Nikto sa nezdržal hlasovania, nikto nehlasoval proti. 

 

K bodu 4: 

Predseda občianskeho združenia predniesol členom všetky príjmy a výdavky za rok 2013.  

Členovia občianskeho združenia nemali k týmto položkám žiadne výhrady.  



 

K bodu 5: 

Zatiaľ boli schválené tieto výdavky: stolnotenisový stôl, terč na šípky do komunitného centra  

pre stretnutia mládeže. Ďalšie prípadné výdavky sa odsúhlasia na stretnutiach koncom novembra a 
začiatkom decembra, popísané nižšie. 

 

K bodu 6: 

Schválené akcie v najbližšej budúcnosti: 

16.11.   Farmársky rínok 

29.11. o 18.00  Prvé stretnutie s mládežou v komunitnom centre 

30.11. o 16.00 Stretnutie mamičiek 

 1.12. o 14.00 Stretnutie seniorov 

Po týchto akciách sa členovia OZ znovu stretnú, vyhodnotia ich a navrhnú prípadné ďalšie výdavky, 
ktoré by boli potrebné na organizovanie akcií. 

 

K bodu 7: 

 

Jeden z darcov dvoch percent z dane zaslal občianskemu združeniu list, v ktorom žiada, aby sa 
prostriedky, ktoré prídu z ich dane použili pre Rímskokatolícku cirkev v Zalužiciach v sume 800 EUR.  
Keďže od Rímskokatolíckej cirkvi neprišla žiadna žiadosť o finančné prostriedky a vzhľadom na to, že 
darca dvoch percent nemá právo rozhodovať o spôsobe ich použitia, bol tento list predsedom OZ 
vyhodnotený ako bezpredmetný, tým pádom sa členovia OZ týmto bodom ďalej nezaoberali. 

 

 


