Z á p i s n i c a č. 1/2015
z členskej schôdze o.z. VEČANIA
Dátum a miesto: 19. januára 2015 (pondelok) o 17,00 h v SD Veča
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
2. Výročná správa o hospodárení združenia za rok 2014
3. Odovzdanie ďakovných listov za rok 2014
4. Menovanie volebnej komisie do organov združenia.
5. Voľba správnej rady združenia ako výkonného orgánu
6. Voľba členov kultúrnej komisie ako poradný orgán
7. Voľba predsedu rady združenia ako štatutárneho orgánu občianskeho združenia.
8. Voľba kontrolóra združenia ako kontrolného orgánu.
9. Plán kultúrnych podujatí na rok 2015
10. Schválenie členského príspevku
11. Rôzne
12. Záver
Priebeh zasadnutia:
bod č.1
Otvorenie
Marek Molnár, predseda združenia privítal prítomných a na základe prezentácie skonštatoval, že
členská schôdza je uznášaniaschopná. Členovia boli oboznámení s programom rokovania, voči
uvedenému programu nevzniesli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený.
bod č.2
Výročná správa o hospodárení združenia za rok 2014
Výročnú správu o činnosti a hospodárenia združenia za rok 2014 predložil Marek Molnár,
predseda združenia.
Obsah výročnej správy pozostával:
I.
Úvodná časť
II.
Činnosť združenia
III.
Činnosť komisie kultúry pri o.z. predložila Anna Šoltísova, predsedníčka komisie.
IV.
Finančná správa predložila Margita Jarošová, kontrolórka
V.
Organizačno-technické zabezpečenie
VI.
Zverejnenie výročnej správy a účtovnej závierky
VII. Záver
uznesenie č.1
Zhromaždenie členov združenia
A. prerokovalo
výročnú správu
B. schválilo
výročnú správu

bod č.3
Odovzdanie ďakovných listov za rok 2014
Predseda združenia udelil ďakovné listy za dlhoročnú odbornú a organizačnú činnosť pre
združenie:
- Terézii Feketeovej
- Márii Barcziovej
- Norbertovi Meszárošovi
- Jozefovi Visokai
- Margite Jarošovej
- Gabriele Kováčovej
- Anne Šoltísovej
- Magdaléne Jarošovej
- Františke Rickerovej
- Alojzovi Rickerovi
- Jozefovi Barczimu
- Márii Šebokovej
- Ernestovi Baluškovi
- JUDr. Petrovi Belovičovi
- Poľovníckemu združeniu Agačáreň
- Tanečnému klubu JUMPING
- Záhradkárske združenie Veča
- Janke Tóthovej
- Lukášovi Menclovi
- Róbertovi Ivaničovi
Ďakovné listy za sponzorskú činnosť pre združenie
- Stanislavovi Lovásovi
- Zoltánovi Kárasovi
- Vojtechovi Halászovi
- Štefanovi Bíróvi
- Štefanovi Hučkovi
- Pavlovi Kutakovi
- Ing. Františkovi Mrázikovi
- Mgr. Jozefovi Belickému
uznesenie č.2
Zhromaždenie členov združenia
A. prerokovalo
odovzdanie ďakovných listov
B. schválilo
odovzdanie ďakovných listov

bod č. 4
Menovanie volebnej komisie do organov združenia.
Predsedajúci predložil nasledovné návrhy na voľbu do pracovných orgánov:
za zapisovateľku zápisnice: Evu Solíkovú
do volebnej komisie: Máriu Adamovú, Kláru Vicenovú, Máriu Barciovú
uznesenie č.3
Zhromaždenie členov združenia
A. prerokovalo
voľby do organov združenia
B. schválilo
menovanie volebnej komisie
bod č.5
Voľba správnej rady združenia ako výkonného orgánu
Podľa zápisnice volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do organov združenia:
Počet platných hlasov odovzdaných pre ČLENOV SPREVNEJ RADY
P.č. Kandidát
Počet platných hlasov Výsledok
1.
Feketeová Terézia
34
zvolená
2.
Meszároš Norbert
12
nezvolení
3.
Magdaléna Jarošová
40
zvolená
4.
Šoltísová Anna
40
zvolená
bod č.6
Voľba členov kultúrnej komisie ako poradný orgán
Podľa zápisnice volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do organov združenia:
Počet platných hlasov odovzdaných pre ČLENOV KULTÚRNEJ KOMISIE
P.č. Kandidát
Počet platných hlasov Výsledok
1.
Feketeová Terézia
33
zvolená
2.
Jarošová Magdaléna
41
Zvolená
3.
Jarošová Margita
40
Zvolená
4.
Rickerová Františka
15
Nezvolená
5.
Ricker Alojz
22
zvolený
6.
Talajková Gabriela
22
zvolená
7.
Šoltísová Anna
38
zvolená
bod č.7
Voľba predsedu rady združenia ako štatutárneho orgánu občianskeho združenia.
Podľa zápisnice volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách do organov združenia:
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na funkciu PREDSEDU ZDRUŽENIA
P.č. Kandidát
Počet platných hlasov Výsledok
1.
Marek Molnár
45
zvolení

bod č.8
Voľba kontrolóra združenia ako kontrolného orgánu
Za kontrolórku bola zvolená pani Gabriela Talajková
Funkčné obdobie orgánov združenia je 2015-2020
uznesenie č.4
A. Volebná komisia konštatovala právoplatnosť voľby členov správnej rady.
B. Volebná komisia konštatovala právoplatnosť voľby členov kultúrnej komisie.
C. Volebná komisia konštatovala právoplatnosť voľby predsedu združenia
bod č.9
Plán kultúrnych podujatí na rok 2015
Predložil Marek Molnár, predseda združenia
Spracovaný návrh kultúrnych akcií na rok 2015 predkladám zhromaždeniu členov a členom
komisie a ide o živý dokument, ktorý sa môže podľa aktuálnych požiadaviek členov komisie,
podnetov občanov meniť. Novinkou by mal byť trojdňoví zájazd, v návrhu tejto akcie je
zahrnuté aj ubytovanie s polpenziou. Ďalšou akciou, ktorá má byť zahrnutá do programu na
tento rok sú vianočné trhy s programom na každý deň.
II. Reprezentačný ples združenia
Medzinárodný deň žien
Trojdňový zájazd členov a nečlenov združenia
Letná párty OZ VEČANIA
PIKNIK PÁRTY
Zájazd členov združenia
Párty ukončenie leta OZ VEČANIA
Láska a úcta k starším
Večiansky Mikuláš
Vianočné trhy
Tradičný vianočný koncert
Večiansky Silvester
uznesenie č.5
Zhromaždenie členov združenia
C. prerokovalo
plán podujatí na rok 2015
D. schválilo
plán podujatí na rok 2015

bod č.10
Návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2015
Predseda združenia predložil návrh na zvýšenie členského príspevku nakoľko sa zvýšili aktivity
v minulom roku 2014 a zľavy pre členov združenia navrhuje odsúhlasiť členom zhromaždenia
zvýšenie členského príspevku na rok 2015 vo výške 3 Eur / rok.
uznesenie č.6
Zhromaždenie členov združenia
A. prerokovalo
Návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2015
B. schválilo
Návrh na zvýšenie členského príspevku na rok 2015
bod č.11
Rôzne
Diskusia prítomných sa zaoberala témy o príprave kultúrnych podujatí v tomto roku 2015
bod č. 12
Záver
Marek Molnár na záver poďakoval všetkým prítomným a novozvoleným kandidátom do
organov združenia poprial veľa úspechov a teší sa na spoluprácu a za účasť na rokovaní členskej
schôdze.

Zapísal: Mgr. Lukáš Mencl
Marek Molnár
predseda o.z. VEČANIA

