
Zápisnica 

z členskej schôdze Kynologického klubu Zlaté Moravce 

zo dňa 18. mája 2014 

 

Miesto:            areál klubu v Chyzerovciach - Zlaté Moravce 

Prítomní:      Paluška, Géci M., Sýkora, Ondrejková Mi., Hrmo, Šindler, Géci J., Krúpa, 

Hrmová, Rumanko V., Herencsár, Čulík 

        

Program:     
1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Schválenie nových členov s hlasovacím právom 

3. Voľba výboru 

4. Doplnenie  vnútorného poriadku 

5. Návrh na zmenu kontrolnej komisie 

6. Správa pokladníka 

7. Plán činnosti 

8. Diskusia a záver  

  

K bodu 1./ 
                 schôdzu Kynologického klubu Zlaté Moravce (ďalej len „ KK ZM“) zvolal výbor  

KK ZM . Schôdzu otvoril predseda KK ZM RNDr. Jozef Paluška, schôdzu viedla na návrh 

predsedu Michaela Ondrejková,  ktorá zasadnutiu predsedala. Privítala prítomných členov a 

konštatovala, že členská schôdza je  uznášania schopná. Predsedajúca oboznámila prítomných 

s programom, neboli vznesené žiadne pripomienky a program bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2./ 
             Na základe návrhu výboru, po skonštatovaní, že sú splnené podmienky podľa  

Stanov článku 3 bod 1.5. boli navrhnutý p. Jana Hrmová a p. Vladimír Rumanko  na zapísanie 

do evidencie členov klubu s hlasovacím právom.   

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržalo sa:0. bola p. Jana Hrmová schválená za člena  s hlasovacím 

právom. 

 

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržalo sa:0. bol p. Vladimír Rumanko  schválený za člena  

s hlasovacím právom. 

 

K bodu 3./ 

 Predsedajúca predniesla návrh na voľbu výboru, nakoľko skončilo 4 ročné funkčné 

obdobie terajšieho výboru. Voľba výboru prebehla bez pripomienok, potvrdil sa vybor 

pôvodný, ktorý po skončení členskej schôdzi ratifikoval jeho pôvodné obsadenie. 

Do výboru klubu boli navrhnutí: RNDr. Jozef Paluška, MiroslavGéci, Michaela Ondrejková, 

František Sýkora, Ing. Peter Hrmo. 

Prítomní hlasovaním zvolili výbor v tomto zložení jednomyseľne. Po skončení členskej 

schôdze zasadnutý výbor potvrdil predchádzajúce funkcie: 

                       predseda:         RNDr. Jozef Paluška 

  podpredseda:  Miroslav Géci     

  tajomníčka:  Michaela Ondrejková     

  pokladník:  František Sýkora     

  hospodár:  Ing. Peter Hrmo      

 

 

 

 



K bodu 4./ 

 Predseda RNDr. Jozef Paluška dal návrhy na zmeny a doplnenia vnútorného poriadku 

 návrh, že členom, ktorí sú v klube aktívne viac ako 10 rokov, odpadá povinnosť 

odpracovať brigádnické hodiny a členský príspevok sa znižuje na 1€ ročne.  

O splnení podmienok rozhoduje výbor.  

Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržalo sa: 1, návrh bol schválený. 
 

 návrh na odpustenie členského príspevku za daný kalendárny rok, ak člen 

preukázateľne zaobstará pre klub finančné prostriedky (napríklad 2% z dane) vo 

výške minimálne 5 násobku členského príspevku  

Hlasovaním za:10, proti: 0, zdržalo sa: 0 návrh bol schválený 
 

 návrh na zníženie ročného členského pre existujúcich členov. Po rozprave tento 

návrh stiahol. 
 

          Jozef Géci dal  

      návrh na zníženie  poplatku za neodpracované brigádnické hodiny z 5€ na 3€ 

Hlasovaním za:4, proti: 6, zdržalo sa: 0, návrh nebol schválený. 
  

K bodu 5./ 
Predsedajúca predniesla návrh na voľbu kontrolnej komisie a následne na to dala 

návrh na zníženie počtu členov v kontrolnej komisii z trojčlennej na dvojčlennú. 

Do kontrolnej komisie boli navrhnutí Jana Hrmová a Vladimír Krúpa, ktorí  svoju 

kandidatúru prijali.   
 

Hlasovaním za 9, proti: 0, zdržalo sa:1, . schvaľuje ku dňu 18.05.2014 Janu Hrmovú  za 

predsedu kontrolnej  komisie.  
 

Hlasovaním za 9, proti: 0, zdržalo sa:1, . schvaľuje ku dňu 18.05.2014 Vladimír Krúpu za 

člena kontrolnej  komisie.  
 

K bodu 6./ Pokladník predniesol správu o čerpaní a zostatkoch finančných prostriedkov s 

kladným hospodárskym výsledkom. 
 

K bodu 7./  
 Predsedajúca predniesla návrh plán práce na rok 2014 v nasledovnom znení: 

• brigáda na úprave cvičiska (natrieť plenty, obložiť bunku, postaviť krb, prirobiť nové 

koterce, predlžiť detský kútik, vybetónovať chodník k bunke...)  

• zúčastnenie sa vystúpenia k medzinárodnému dnu detí 

• spoločenské posedenie pri guláši 

• usporiadania klubovej súťaže 
 

K bodu 8./  
 Prebehla diskusia, v ktorej  padol návrh na kúpu  kosačky pre klub v celkovej sume do 

400,-€, o tomto návrhu prebehlo hlasovanie. 

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržalo sa: 2, návrh bol schválený 
 

 Iné návrhy nezazneli,  diskusia bola umožnená ku každému bodu rokovania, na 

diskusné príspevky bolo odpovedané. Predsedajúca poďakovala všetkým prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončila. 
 

        RNDr. Jozef Paluška, predseda  

 

Zapísala: Michaela Ondrejková                            

 
Prílohy: 1/ Správa pokladníka 



 


