Zápisnica
napísaná o priebehu 1. členskej schôdze občianskeho združenia Pomôžme psom v revúckom útulku,
konanej 2. februára 2010 v Revúcej
Prítomní :

Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program rokovania členskej schôdze:
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
2. Voľba pracovných orgánov členskej schôdze.
3. Schválenie Vnútorného predpisu č. 1 o spôsobe voľby a odvolávania členov orgánov združenia.
4. Voľba rady združenia ako výkonného orgánu.
5. Voľba predsedu rady združenia ako štatutárneho orgánu občianskeho združenia.
6. Voľba revízora združenia ako kontrolného orgánu.
7. Určenie spôsobu disponovania s finančnými prostriedkami na účte a schválenie peňažného ústavu.
8. Schválenie členského príspevku.
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
Prvú členskú schôdzu združenia otvoril o 15.30 hod. Ing. Ján Profant, člen prípravného výboru. Privítal
prítomných členov a oboznámil ich s programom rokovania.
K navrhnutému programu neboli vyslovené žiadne pripomienky a program bol jednohlasne schválený
všetkými prítomnými členmi združenia.
2. Voľba pracovných orgánov členskej schôdze
Ing. Ján Profant predložil návrh pracovných orgánov členskej schôdze:
zapisovateľ:
MVDr. Viera Homoliaková,
− volebná komisia:
JUDr. Zlata Herczegová - predseda,
Mária Sikorská,
Marta Repáková,
Kvetoslava Tavassyová,
K predloženému návrhu prítomní členovia nevyslovili žiadne doplňujúce návrhy a pripomienky. Voľba
pracovných orgánov sa uskutočnila verejným hlasovaním.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
3. Schválenie Vnútorného predpisu č. 1 o spôsobe voľby a odvolávania členov orgánov združenia.
Ing. Profant predstavil prítomným členom združenia návrh Vnútorného predpisu č. 1/2010 o spôsobe
voľby a odvolávania členov orgánov združenia. K predloženému návrhu neboli podané doplňujúce návrhy ani
pripomienky o návrhu bolo vykonané verejné hlasovanie.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
4. Voľba rady združenia ako výkonného orgánu
Prvá členská schôdza združenia zvolila verejným hlasovaním radu občianskeho združenia Pomôžme
psom v revúckom útulku v tomto zložení:
Ing. Ján Profant
MVDr. Viera Homoliaková
Kvetoslava Tavassyová
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
1

5. Voľba predsedu rady
Zvolení členovia rady spomedzi seba zvolili Ing. Jána Profanta za predsedu rady. Predseda rady bude
zároveň predsedom združenia a jeho štatutárnym orgánom.
Hlasovanie:
Za:
2
Proti:
0
Zdržal sa:
1
6. Voľba revízora združenia ako kontrolného orgánu
Prvá členská schôdza združenia zvolila verejným hlasovaním za revízora združenia Martu Repákovú
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
7. Určenie spôsobu disponovania s finančnými prostriedkami na účte a schválenie peňažného ústavu
Prítomní členovia združenia schválili verejným hlasovaním založenie účtu združenia v OTP Banka
Slovensko, a. s., pobočka Rožňava.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Pre disponovanie s finančnými prostriedkami na účte zvolila členská schôdza verejným hlasovaním Ing.
Jána Profanta, Máriu Sikorskú a MVDr. Vieru Homoliakovú. Pri disponovaní s finančnými prostriedkami
musia byť predložené podpisy minimálne dvoch disponentov.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Za pokladníka združenia zvolila členská schôdza verejným hlasovaním pani Máriu Sikorskú.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
8. Schválenie členského príspevku
Členská schôdza schválila ročný členský príspevok pre všetkých členov združenia vo výške 5 eur.
Hlasovanie:
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
0
9. Rôzne
Členská schôdza poverila predsedu združenia, Ing. Jána Profanta založením účtu združenia v OTP Banka
Slovensko, a. s. , pobočka Rožňava.
Zodpovedný: Ing. Ján Profant
Termín: do 31. marca 2010
10. Záver
Ing. Ján Profant poďakoval prítomným za účasť na prvej členskej schôdzi združenia a vyslovil
presvedčenie, že rady členov združenia sa v krátkom čase rozšíria o nových členov.

Zapísala 2. 2. 2010 Viera Homoliaková

Ing. Ján Profant
predseda OZ

