
Zápisnica z výročnej členskej schôdze Občianskeho združenia  Prievidzský klub VhT Plus 
 (ďalej OZ PK VhT Plus) zo dňa 29.7.2016. 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny: 15 členov z celkového počtu 27 členov – schôdza je uznášania schopná. 
 
Program: 1. Otvorenie. 
                  2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie. 
                  3. Správa o činnosti OZ za rok 2015. 
                  4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015. 
                  5. Plán činnosti na rok 2016. 
                  6. Voľby výboru OZ PK VhT Plus. 
                  7. Voľba Revíznej komisie. 
                  8. Návrh na zmenu stanov. 
                  9. Diskusia. 
                 10. Uznesenie. 
                 11. Záver. 
 
K bodu 1. 
      Schôdzu otvoril a viedol podpredseda klubu Peter Róža, nakoľko predseda klubu p. Zajec zaslal členom klubu dňa 
27.7. mail v ktorom vysvetlil svoju neúčasť na schôdzi. Podpredseda na úvod privítal všetkých prítomných členov klubu 
ako aj zástupcov Regionálnej rady. Vysvetlil prítomným, že dôvodom opätovného zvolania výročnej schôdze bolo 
uznesenie Výkonného výboru Regionálnej Rady KST Prievidza č. 1/2016, ktorým nám bolo uložené zorganizovať výročnú 
schôdzu klubu za rok 2015 v trrmíne do 31.7.2016. Keďže lehota na uskutočnenie schôdze stanovená RR sa blížila 
a predseda si za celú dobu od podpísania uznesenia až po termín jej uskutočnenia nenašiel čas na zvolanie schôdze a jej 
realizáciu požiadali členovia klubu podpredsedu o jej zvolanie a realizáciu. 
   Potom podpredseda oboznámil prítomných s programom schôdze. 
  
K bodu 2. 
     Do návrhovej a mandátnej komisie boli navrhnuté a jednohlasne zvolené p.Rozenbergová Vanda a p.Hlinková Mária 
 
K bodu 3. 
     Správu o činnosti OZ za rok 2015 prečítal Sloboda Ľ. 
 
K bodu 4. 
     Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015 nebola prednesená, nakoľko hospodár p. Žiga sa na 
schôdzi dňa 4.2.2016 vzdal činnosti a všetky písomnosti odovzdal predsedovi p. Zajecovi ktorý sa schôdze nezúčastnil. 
 
K bodu 5. 
     Plán činnosti na rok 2016 predstavil p. Sloboda Ľ. 
 
K bodu 6. 
     Členovia návrhovej komisie po predchádzajúcom rokovaní a návrhoch prítomných pripravili návrh na voľbu výboru OZ 
PK VhT Plus nasledovne: Za predsedu klubu bol navrhnutý Lorenčík Juraj, za podpredsedu Róža Peter a za hospodára 
Sloboda Ľubomír. 
 
Hlasovanie 1. za nového predsedu OZ PK VhT Plus Juraja Lorenčíka:  
ZA: 14           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie 2. za podpredsedu OZ PK VhT Plus Petra Róžu:  
ZA: 14           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie 3. za hospodára OZ PK VhT Plus Slobodu Ľubomíra:  
ZA: 14           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 1 
 
   Na základe hlasovania sa novým predsedom občianskeho združenia  OZ PK VhT Plus Lorenčík Juraj, podpredsedom 
zostáva Róža Peter a novým hospodárom bude Sloboda Ľubomír. 
 
K bodu 7 
    Nakoľko skončilo štvorročné funkčné obdobie revíznej komisie bol navrhnutý nový predseda revíznej komisie p. 
Roman Rozenberg a za člena bol navrhnutý p. Peter Kiss.  



Hlasovanie:  
ZA: 15           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 0 
Obidvaja boli verejným hlasovaním jednohlasne schválený do svojich funkcií. 
 
K bodu 8 
    Nakoľko prišlo k zmene predsedu klubu navrhla návrhová komisia zmenu stanov a to bod č. 2 - Sídlo združenia 
nasledovne: pôvodnú adresu Šumperská 25, 971 01 Prievidza zmeniť dodatkom č. 1/2016 ku stanovám OZ PK VhT Plus 
nasledovne: bod č. 2 - Sídlo združenia: Jesenského 649/12, 972 71 NOVÁKY 
Hlasovanie:  
ZA: 15           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 9 
    V diskusii odzneli príspevky na zlepšenie činnosti klubu o možnostiach komunikácie medzi členmi cez Facebookovú 
stránku VHT Plus a Priatelia https://www.facebook.com/groups/1548890572055828/?fref=ts ako aj o informáciách 
o našej činností na webovej stránke http://www.prievidzky-klub-vht-plus.estranky.sk/  
      
 
K bodu 10 
       U z n e s e n i e. 
 
Členská schôdza jednohlasne 
 
Berie na vedomie     - správu o činnosti OZ PK VhT Plus za rok 2015 
                                    - správu o hospodárení s finančnými prostriedkami OZ PK VhT Plus za rok 2015 
                                    - plán činnosti OZ PK VhT Plus na rok 2016 
 
Schvaľuje                   - voľbu výboru klubu  
                                    - voľbu predsedu a člena Revíznej komisie 
                                    - zmenu stanov  
 
Ukladá                       -  Novému výboru povinnosť informovať o zmenách vo výbore klubu bývalého predsedu p.Zajeca 
a v súčinnosti s ním sa zariadiť odovzdanie dokumentov o hospodárení klubu, o členskej základni a ostatných 
povinnostiach spojených so zmenou vo výbore klubu a tým aj so zmenou štatutárneho zástupcu, ako aj so schválenou 
zmenou stanov. 
 
Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním. 
Hlasovanie:  
ZA: 15           PROTI: 0         ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 11  
      Na záver schôdze predseda regionálnej zaželal výboru v novom zložení veľa úspechov v ďalšej práci a členom klubu 
veľa vydarených akcií. 
 
 
Prílohy 
č. 1 Prezenčná listina z výročnej členskej schôdze Občianskeho združenia  Prievidzský klub VhT Plus zo dňa 29.7.2016. 
č. 2 Uznesenie Výkonného výboru Regionálnej Rady KST Prievidza č. 1/2016. 
 
       
 
 
   V Prievidzi dňa 29.7.2016                                                                Zapísal: Sloboda Ľubomír     
                                                                                                                 Schválil: Lorenčík Juraj 
                                                                                                                                 Rozenberg Roman 

https://www.facebook.com/groups/1548890572055828/?fref=ts
http://www.prievidzky-klub-vht-plus.estranky.sk/

