
Zápisnica zo Zhromaždenia členov občianskeho združenia LÚKA  

konaného dňa 16. 2. 2012 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Úvod, voľba zapisovateľa, voľba overovateľa 

2. Voľba Rady OZ 

3. Voľba predsedu OZ 

4. Voľba podpredsedu OZ 

5. Výška členského príspevku 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Úvod, voľba zapisovateľa, voľba overovateľa 

Na úvod privítala všetkých prítomných p.Poláchová. Vysvetlila potrebu založiť OZ, 

objasnila niektoré ciele a stanovy OZ. Predstavila  členov Prípravného výboru (Dulla, 

Holubová, Maťašovská, Poláchová, Zelina), ktorí schválili členstvo všetkým šiestim 

záujemcom, ktorí na základe pozvánky (v prílohe) doručili prihlášku za člena OZ. 

Prítomní odhlasovali za zapisovateľa p.Poláchovú a za overovateľa p.Dullu. 

Hlasovanie č.1: 

za: 6 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

2. Voľba Rady OZ 

Za členov Rady OZ boli spomedzi členov OZ navrhnutí títo kandidáti: Maťašovská, 

Poláchová, Zelina. Prítomní členovia OZ hlasovali spoločne za všetkých troch kandidátov. 

Hlasovanie č.2: 

za: 6 proti: 0  zdržal sa: 0 

 

3. Voľba predsedu OZ 

Prítomní členovia OZ odhlasovali za predsedu OZ p.Poláchovú. 

Hlasovanie č.3: 

za: 5 proti: 0  zdržal sa: 1 

 

4. Voľba podpredsedu OZ 

Zvolení členovia Rady OZ si zvolili spomedzi seba podpredsedu OZ p.Zelinu. 

Hlasovanie č.4.: 

za: 2 proti 0  zdržal sa: 1 

 

     V zmysle stanov zvolením Rady a predsedu OZ zanikol Prípravný výbor. 
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5. Výška členského príspevku 

Členovia OZ odhlasovali výšku členského príspevku 20 eur. 

Hlasovanie č.6: 

za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

poznámka: splnomocnenie p.Holubovej má obmedzenie len na voľbu členov Rady OZ 

 

6. Rôzne 

a) Členovia OZ poverili vedením účtovníctva p.Holubovú. 

Hlasovanie č.7: 

za: 5   proti: 0  zdržal sa: 0 

 

b) Členovia OZ poverili predsedníčku OZ p.Poláchovú, aby založila pre OZ bankový účet 

v mBank, ktorý bude mať zo začiatku jediného disponenta, p.Poláchovú. 

 Hlasovanie č.8:  

za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

c) Prítomní diskutovali o možnosti prijať inštitút „sympatizant OZ“, ktorý by mal právo byť 

informovaný o činnosti OZ, ale nemal by povinnosť platiť členský príspevok a nemal by 

právo hlasovať. Členovia OZ zistia medzi sympatizantmi Kráľovej hory, či majú záujem 

o takýto inštitút a vytvoria databázu sympatizantov OZ. 

 

7. Záver 

Predsedníčka OZ p.Poláchová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a vyjadrila 

presvedčenie, že vzájomnou spoluprácou sa bude dariť združeniu dosahovať vytýčené ciele. 

 

 

Prílohy  

Prezenčná listina 

Pozvánka na Zhromaždenie členov OZ 

   

 

V Bratislave dňa 16.2. 2012 

 

Zapísala: Lívia Poláchová ................................................. 

 

Overil: Vladimír Dulla      .................................................. 


