Zápisnica
z prvej členskej schôdze občianskeho združenia
Športový Klub Stolného Tenisu Gočovo

Prvá členská schôdza občianskeho združenia Športový Klub Stolného Tenisu Gočovo sa konala
dňa 18.12.2012 o 18.00 hodine v Dome kultúry v Gočove.
Počet prítomných členov: 3
Menoslov prítomných členov: Ing. Vladimír Naňo, Ján Sklenár, Ján Bobrík
Zasadnutie členskej schôdze otvoril a prítomných pozdravil člen OZ ŠK ST Gočovo
Ing. Vladimír Naňo.
Program rokovania:
1. Úvodný príhovor člena OZ
2. Predstavenie, ciele a vecné zameranie združenia, stanovy združenia
3. Voľba orgánov združenia
4. Schválenie výšky členských príspevkov
5. Účasť družstva ŠK ST Gočovo v okresnej ligovej súťaži stolného tenisu v sezóne 2013/2014
6. Informácia o predbežnom rozpočte klubu
7. Prijatie uznesenia
Ad 1.
Ing. Vladimír Naňo prítomných informoval o krokoch vedúcich k registrácii OZ a o aktuálnom
stave vzniku združenia. Zároveň konštatoval, že momentálne sú členmi združenia iba členovia
prípravného výboru, ktorí sa stali členmi OZ automaticky po registrácii OZ. Z toho tiež
vyplynula 100% účasť členov na prvej členskej schôdzi, čím je členská schôdza
uznášaniaschopná v súlade so stanovami OZ ŠK ST Gočovo.
Ad 2.
Ing. Vladimír Naňo predstavil ciele, vecné zameranie združenia a stanovy, ktoré prítomní
obdržali pri príchode.
Ad 3:
Členská schôdza zvolila:
A. Za predsedu OZ ŠK ST Gočovo: Ing. Vladimíra Naňa
Hlasovanie:
Za:2 Proti: 0 Zdržal sa: 1
B. Za podpredsedu OZ ŠK ST Gočovo: Jána Sklenára
Hlasovanie:
Za:2 Proti: 0 Zdržal sa: 1
A. Za hospodára OZ ŠK ST Gočovo: Jána Bobríka
Hlasovanie:
Za:2 Proti: 0 Zdržal sa: 1
B. Za revízora OZ ŠK ST Gočovo: Martina Kračúna
Hlasovanie:
Za:3 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Predseda podľa schválených a zaregistrovaných stanov OZ je štatutárnym orgánom OZ a koná
v jeho mene samostatne.
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Ad 4.
Ing. Vladimír Naňo navrhol výšku členského príspevku do združenia vo výške 7 € na člena
a jeden rok. Zároveň navrhol, aby od členského príspevku boli oslobodení členovia, ktorí v čase
podania prihlášky nedovŕšili 15 rokov. Tiež navrhol, aby bola možnosť po odsúhlasení
výkonným výborom nahradiť členský príspevok člena brigádou v rámci OZ v trvaní 7 hodín za
rok (á 1€/1hod). Brigáda by zahrňovala činnosti ako: zveľaďovanie hracích priestorov pre OZ,
účasť na organizácii kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných OZ, pomoc pri príprave
materiálno-technického zabezpečenia pre OZ, spracovanie, príprava a uskladnenie palivového
dreva na zabezpečenie vykurovania priestorov pre OZ, v ktorých sa vykonáva tréningový proces
v zimnom období a pod.
O prednesených návrhoch bolo vykonané hlasovanie a prítomnými členmi boli schválené.
Hlasovanie:
Za:3 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Ad 5.
Ján Bobrík informoval o zámere ŠK ST Gočovo zúčastniť sa v sezóne 2013/2014 súťaže
v okresnej lige Rožňava v stolnom tenise. Zároveň informoval, že kroky potrebné k registrácii
zabezpečí predseda OZ, ktorý je podľa stanov OZ oprávnený zastupovať OZ v rámci
jednotlivých súťaží.
Ad. 6
Ján Sklenár informoval o predbežnom rozpočte klubu. Plán na rok 2013 tvoria nasledujúce
položky:
Materiálno - technické vybavenie:
1ks
Stolnotenisový stôl spĺňajúci požiadavky pravidiel SSTZ
2ks
Stolnotenisová sieť podľa požiadaviek SSTZ
15ks Súťažná lopta poľa požiadaviek SSTZ
4ks
Ohrádka na stolný tenis 2,00m x 0,7m

400,00 €*
35,00 €*
1,00 €*
25,00 €*

MTV spolu
Cestovné na zápasy
Registračné preukazy – 5ks á 30 €
Celkom

585,00 €
215,00 €
150,00 €
950,00 €

*Uvedené ceny sú za jeden kus

Členská schôdza vzala na vedomie predpokladanú výšku rozpočtu.
Ad. 7
Členská schôdza prijala nasledovné Uznesenie:
A. V o l í :
1. Za predsedu OZ ŠK ST Gočovo: Ing. Vladimíra Naňa
2. Za podpredsedu OZ ŠK ST Gočovo: Jána Sklenára
3. Za hospodára OZ ŠK ST Gočovo: Jána Bobríka
4. Za revízora OZ ŠK ST Gočovo: Martina Kračúna
B. S c h v a ľ u j e :
1. Členský príspevok vo výške 7 € na člena a jeden rok. Od členského príspevku sú
oslobodení členovia, ktorý v čase podania prihlášky nedovŕšili 15 rokov. Členský príspevok je
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možné po odsúhlasení výkonným výborom nahradiť odpracovaním brigády člena v rámci OZ
v trvaní 7 hodín za rok(á 1€/1hod). Brigáda zahrňuje činnosti ako: zveľaďovanie hracích
priestorov pre OZ, účasť na organizácii kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných OZ,
pomoc pri príprave materiálno-technického zabezpečenia pre OZ, spracovanie, príprava
a uskladnenie palivového dreva na zabezpečenie vykurovania priestorov pre OZ, v ktorých sa
vykonáva tréningový proces v zimnom období a pod.
C. S p l n o m o c ň u j e :
predsedu OZ ŠK ST Gočovo: v čo najkratšom čase od členskej schôdze vybaviť všetky
záležitosti týkajúce sa registrácie združenia – žiadosť o IČO, DIČ, zriadenie účtu združenia
v banke.
Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním. Z prítomných členov boli všetci za prijatie
uvedeného Uznesenia.
Hlasovanie:
Za:3 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Prílohy:
1. Prezenčná listina

V Gočove, dňa 18.12.2012

Ing. Vladimír Naňo, predseda OZ

............................................

Ján Sklenár, podpredseda OZ

............................................

Ján Bobrík, hospodár OZ

............................................
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Príloha 1. k zápisnici prvej členskej schôdze OZ ŠK ST Gočovo

Prezenčná listina
prvej členskej schôdze OZ
Športový Klub Stolného Tenisu Gočovo
V Gočove, 18.12.2012

P.č.

Meno a priezvisko člena

Bydlisko

Podpis

