
 
 

Zápisnica 
z členskej schôdze Kynologického klubu Zlaté Moravce 

zo dňa 17. augusta 2012 
 

Miesto:           areál klubu v Chyzerovciach- Zlaté Moravce 
Prítomný:       Podľa prezenčnej listiny 
        
Program:     

1. Otvorenie a schválenie programu  
2. Schválenie nových členov s hlasovacím právom 
3. Voľba hospodára 
4. Zmena vnútorného poriadku 
5. Určenie počtu brigádnických hodín pre rok 2012 
6. Odvolanie podpredsedu  
7. Návrh na zmenu kontrolnej  komisie 
8. Návrh na rekultiváciu pozemku 
9. Správa pokladníka 
10. 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. 
 
Podpredseda Miroslav Géci navrhol do programu zaradiť nasledovné body:  

• odvolanie  podpredsedu 
Hlasovaním za:10, proti:0, zdržalo sa:1. návrh bol schválený a zaradený do programu 
 

• ako ďalší bod rekultiváciu pozemku 
Hlasovaním za:10, proti:1, zdržalo sa:0. návrh bol schválený a zaradený do programu 
 
Predseda  RNDr. Jozef Paluška navrhol do programu zaradiť nasledovné body: 

• schválenie nových členov s hlasovacím právom  
Hlasovaním za:11, proti:0, zdržalo sa:0. návrh bol schválený a zaradený do programu 
 

• ako ďalší bod zmenu revíznej komisie  
Hlasovaním za:11, proti:0, zdržalo sa:0. návrh bol schválený a zaradený do programu 
 
Program členskej schôdze bol schválený. 
Hlasovaním za:10, proti:0, zdržalo sa:1.  
 
 
 
 
 



K bodu 2./ 
             Na základe návrhu výboru, po skonštatovaní, že sú splnené podmienky podľa  
Stanov článku 3 bod 1.5. bol navrhnutý p. Ing. Peter Hrmo a p. Peter Minár  na zapísanie do 
evidencie členov klubu s hlasovacím právom.   
Hlasovaním za:11, proti:0, zdržalo sa:0. bol p. Ing. Peter Hrmo schválený za člena  
s hlasovacím právom. 
 
Hlasovaním za:11, proti:0, zdržalo sa:0. bol p. Peter Minár schválený za člena  s hlasovacím 
právom. 
 
K bodu 3./ 
 Predsedajúca predniesla návrh na voľbu hospodára, nakoľko sa doterajší hospodár  
p. Jozef Mlynka svojej funkcie dobrovoľne vzdal.  
Na funkciu bol navrhnutý p. Ing. Peter Hrmo ktorý kandidatúru prijal.   
Hlasovaním za:11, proti:0, zdržalo sa:0. bol p. Ing. Peter Hrmo schválený za hospodára. 
 
K bodu 4./ 
 Predseda RNDr. Jozef Paluška dal návrhy na zmeny a doplnenia vnútorného poriadku 

• návrh na zvýšenie zápisného poplatku z 30€ na 40€,  
Hlasovaním za:12, proti: 0, zdržalo sa: 0, návrh bol schválený. 

 
• návrh na zvýšenie poplatku za neodpracované brigádnické hodiny zo 4€ na 5€ 

Hlasovaním za:6, proti: 5, zdržalo sa: 1, návrh bol schválený. 
 

• návrh, že vylúčený člen, alebo člen, ktorý mal v čase odchodu neuhradené 
pohľadávky, musí uhradiť 1,5 násobok zápisného. Premlčacia doba je  
24 mesiacov, počínajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom členstvo zaniklo 
Hlasovaním za:10, proti: 1, zdržalo sa: 1, návrh bol schválený 

 
• návrh, že člen využívajúci výsadu uvedenú v Stanovách KK ZM v Článku 5,  

stráca hlasovacie právo 
Hlasovaním za:11, proti: 0, zdržalo sa: 0, návrh bol schválený 
 

• návrh, že vo výcvikovom areály je počas organizovaného výcviku zakázané 
používanie alkoholických nápojov a hrubých výrazov. O začiatku a ukončení 
výcviku rozhoduje výcvikár. Ak nie je prítomný, osoba poverená výcvikom. 
Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržalo sa: 4, návrh bol schválený 

• návrh,  že ak má člen odpracovaný dvojnásobný počet stanovených brigádnických 
hodín,, každá ďalšia odpracovaná má cenu ½ hodnoty schválenej platby za 
brigádnickú hodinu a odpočíta sa z členského na ďalší, avšak najviac na jeden 
kalendárny rok. 
Hlasovaním za:9, proti: 1, zdržalo sa: 1, návrh bol schválený 
 

• návrh, že ak si člen takto (tak ako je uvedené vyššie) „odrobí“ celé členské, 
získava špeciálnu výsadu, ktorá mu dovoľuje rozhodovať o použití financií pre 
potreby klubu, v hodnote ním takto navyše odpracovaných hodín vynásobených 
cenou za neodpracovanú brigádnickú hodinu, najviac do výšky sumy určenej na 
investície. 
Hlasovaním za:11, proti: 0, zdržalo sa: 0, návrh bol schválený 



K bodu 5./ 
Predsedajúca dala návrh na určenie počtu potrebných odpracovaných  brigádnických 

hodín pre rok 2012, po diskusii bolo navrhnutých 15 hodín. 
Hlasovaním za:6, proti: 2, zdržalo sa: 3, návrh bol schválený 

K bodu 6./  
 Predsedajúca dala návrh na odvolanie podpredsedu, ktorý on sám inicioval.  

Hlasovaním za:1, proti: 4, zdržalo sa: 5, návrh nebol schválený. 
 
K bodu 7./ 

Predseda RNDr. Jozef Paluška dal návrh na odvolanie členov kontrolnej komisie  
p. Jozefa Čuláka a p. Vladimíra Krúpu. Pána Jozefa Čuláka nakoľko sa nezapája do diania 
v klube a p. Vladimíra Krúpu za ublíženie dobrého mena klubu, tento návrh na odvolanie  
p. Krúpu po diskusii vzal navrhovateľ späť. 
Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržalo sa:3, . odvoláva ku dňu 17.08.2012 Jozefa Čuláka z  
kontrolnej  komisie. 
 
Do kontrolnej komisie bola navrhnutá Martina Ondrejková a Jana Hrmová, ktoré svoju 
kandidatúru prijali.   
 
Hlasovaním za 8, proti: 0, zdržalo sa:2, . schvaľuje ku dňu 17.08.2012 Martinu Ondrejkovú 
za člena kontrolnej  komisie.  
 
Hlasovaním za 10, proti: 0, zdržalo sa:0, . schvaľuje ku dňu 17.08.2012 Janu Hrmovú  za 
člena kontrolnej  komisie.  
 
K bodu 8./  

Návrh na rekultivácia pozemku, vzal navrhovateľ po dlhej diskusii späť. 
 
 
K bodu 9./ Správa pokladníka: Pokladník  oboznámil prítomných zo stavom a čerpaní 
financií klubu. Klub aj napriek pomerne vysokým výdajom súvisiacich so sťahovaním, 
hospodári s kladným hospodárskym výsledkom. 
K bodu 10./  
 Diskusia bola umožnená ku každému bodu rokovania, na diskusné príspevky bolo 
odpovedané. Predsedajúca poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 
 

 
 

 RNDr. Jozef Paluška, predseda  
                                  

 Zapísala: Michaela Ondrejková 
 
 
Prílohy: 1/ Prezenčná listina prítomných  
 

 

 




