Zápisnica z Valného zhromaždenia ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA
zo dňa 23.04.2016
Prítomní: príloha č.1 / prezenčná listina
Program schôdze:
1/ Privítanie, privítanie nových členov, zoznámenie s programom schôdze, voľba zapisovateľa,
a overovateľov zápisnice a uznesenia
2/ Úprava, doplnenie stanov klubu, schvaľovanie nových stanov klubu
3/ Voľba výkonných orgánov klubu
4/ Návrh športovej činnosti klubu
5/ Návrh hospodárskej činnosti, 2% dane z príjmu
6/ Diskusia, iné
Bod 1/ Privítanie, privítanie nových členov, zoznámenie s programom schôdze
Schôdzu klubu viedol predseda klubu Ing. Marcel Nyárjas, ktorý v úvode privítal prítomných členov
klubu, zvlášť nových členov a oboznámil ich s programom schôdze.
Predseda klubu konštatoval že je prítomných 75% členov klubu a Valné zhromaždenie je uznášania
schopné.
Navrhnutí a jednomyseľne zvolení:
a/ Zapisovateľ VZ: Andrea Sýkorová
b/ Overovatelia – nový Predseda správnej rady a Podpredseda revíznej komisie, ktorí budú zvolení vo
voľbách tohto VZ.
Bod 2/ Úprava, doplnenie stanov klubu. Schvaľovanie nových stanov klubu.
Predseda revíznej komisie predložil návrh zmien v platných stanovách a to nasledovne:
- Valné zhromaždenie súhlasí zo zmenou sídla ŠK-BAŇA-ŠPANIA DOLINA.
Novým sídlom je: 974 01 Špania Dolina č. 132, okr. Banská Bystrica
- Vypúšťa sa zo znenia platných stanov pôvodné znenie odst. 7.3. v Čl.7. a nahrádza sa novým
odstavcom, ktorý znie:
7.3. Zasadania správnej rady sa konajú podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. Zvoláva
ich Predseda správnej rady.
- Dopĺňa sa do Čl. 3 do odst. 3.3. odsek e/ , ktorý znie:
Členstvo zaniká:
3.3. e/ nezaplatením členského príspevku do 30.06. za príslušný kalendárny rok.
- Dopĺňa sa do Čl.5. do odst. 5.1. odsek e/, ktorý znie:
5.1. e/ Pokladník (jeden zo zvolených členov Správnej rady)
- Vypúšťa sa pôvodné znenie odst. 5.1. c/ v Čl.5. a nahrádza sa novým odstavcom, ktorý znie:
5.1. c/ Predseda správnej rady
- Dopĺňa sa do Čl.5. odst. 5.2. a odst. 5.3., ktorých znenie je nasledovné:
5.2. Orgány klubu sa volia na dobu 2 rokov.
5.3. Štatutárnym zástupcom ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA je Predseda správnej rady.
- Dopĺňa sa do Čl.6. odst. 6.2., ktorý znie : (ďalšie odstavce – číslovanie sa posúva)
6.2. Výkon rozhodnutí zabezpečuje štatutár klubu (Predseda správnej rady)
- Dopĺňa sa do Čl.7. odst. 7.2., ktorý znie :
7.2. Správna rada zo svojho stredu volí Predsedu správnej rady, jedného Podpredsedu a Pokladníka.

Navrhnuté zmeny stanov boli prijaté hlasovaním všetkých prítomných členov jednomyseľne, teda
75 % členov klubu schválilo zmeny v platných stanovách.
Bod3/ Voľba výkonných orgánov klubu
Do Správnej rady (SR) boli jednomyseľne zvolení členovia:
Ing. B. Bezák – Predseda správnej rady
Mgr. M. Vincík PhD. – Podpredseda
M. Longauerová – Pokladník
Ing. M. Nyárjas
Mgr. E. Jelínek
Do Revíznej komisie (RK) boli jednomyseľne zvolení členovia:
Ing. M Vigaš st. – Predseda revíznej komisie
Andrea Sýkorová – Podpredseda
Ing. J. Fedor
Doterajší predseda klubu Ing. M. Nyarjas odovzdá svoju funkciu novozvolenému predsedovi
Ing. B. Bezákovi zápisnične a to, celú dokumentáciu klubu a inventarizačné doklady.
Bod 4/ Návrh športovej činnosti klubu
Vzhľadom k tomu, že ihriská momentálne nespĺňajú svoju funkciu, z dôvodu minuloročnej povodne,
ktorá absolútne znemožnila akúkoľvek športovú činnosť na tenisovom, volejbalovom a beach
volejbalovom ihrisku, návrh športovej činnosti sa prekladá na najbližšiu schôdzu.
Bod5/ Návrh hospodárskej činnosti, 2%
- Brigády sa budú konať v soboty, podľa počasia.
- Členovia klubu Mgr. E. Jelínek a Ing. B. Bezák informovali ostatných členov o stretnutiach,
ktoré absolvovali so zástupcami stavebných firiem, ktoré by nám boli ochotné a schopné pomôcť pri
obnove našich ihrísk. Návrhov od zástupcov stavebných firiem padlo hneď niekoľko, členovia
klubu si nechali čas do najbližšej schôdze, aby si premysleli pre ktorú z možností sa rozhodnú.
Ing. M. Vigaš st. sa ponúkol, že osloví svojich známych /firmy/, ktoré by nám boli ochotné
pomôcť za čo najvýhodnejších podmienok. Na najbližšej schôdzi nás oboznámi o výsledku
rokovaní.
- Informácia o darovaní 2% z dane z príjmu bude zaslaná na mailové adresy všetkých členov klubu.
Bod6/ Diskusia, iné
Členovia klubu viedli plodnú diskusiu hlavne ohľadne znovu zrekonštruovania ihrísk a priľahlých budov.
Predseda klubu Ing. Marcel Nyárjas sa poďakoval všetkým členom za účasť na schôdzi a pozval ich na
najbližšiu schôdzu, ktorá sa má konať dňa 28.04.2016.
Špania Dolina: 23.04.2016
Zapisovateľ: Andrea Sýkorová
Overovatelia:
Predseda revíznej komisie Ing. Milan Vigaš
Predseda správnej rady Ing. Boris Bezák
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UZNESENIA z Valného zhromaždenia ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA
zo dňa 23.04.2016
I. Valné zhromaždenie schvaľuje:
A/ nasledujúce podstatné zmeny stanov:
- Valné zhromaždenie súhlasí zo zmenou sídla ŠK-BAŇA-ŠPANIA DOLINA.
Novým sídlom je: 974 01 Špania Dolina č. 132, okr. Banská Bystrica
- Vypúšťa sa zo znenia platných stanov pôvodné znenie odst. 7.3. v Čl.7. a nahrádza sa novým
odstavcom, ktorý znie:
7.3. Zasadania správnej rady sa konajú podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. Zvoláva
ich Predseda správnej rady.
- Dopĺňa sa do Čl. 3 do odst. 3.3. odsek e/ , ktorý znie:
Členstvo zaniká:
3.3. e/ nezaplatením členského príspevku do 30.06. za príslušný kalendárny rok.
- Dopĺňa sa do Čl.5. do odst. 5.1. odsek e/, ktorý znie:
5.1. e/ Pokladník (jeden zo zvolených členov Správnej rady)
- Vypúšťa sa pôvodné znenie odst. 5.1. c/ v Čl.5. a nahrádza sa novým odstavcom, ktorý znie:
5.1. c/ Predseda správnej rady
- Dopĺňa sa do Čl.5. odst. 5.2. a odst. 5.3., ktorých znenie je nasledovné:
5.2. Orgány klubu sa volia na dobu 2 rokov.
5.3. Štatutárnym zástupcom ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA je Predseda správnej rady.
- Dopĺňa sa do Čl.6. odst. 6.2., ktorý znie : (ďalšie odstavce – číslovanie sa posúva)
6.2. Výkon rozhodnutí zabezpečuje štatutár klubu (Predseda správnej rady)
- Dopĺňa sa do Čl.7. odst. 7.2., ktorý znie :
7.2. Správna rada zo svojho stredu volí Predsedu správnej rady, jedného Podpredsedu a Pokladníka.
B/ Nové - upravené znenie stanov ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA
C/ Nové výkonné orgány ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA
II. Valné zhromaždenie ukladá:
VZ ukladá Predsedovi správnej rady:
- podať nové úplné zmenené znenie stanov na Ministerstvo vnútra SR v termíne do 30.5.2016
Navrhnuté uznesenia z Valného zhromaždenia členov ŠK – BAŇA – ŠPANIA DOLINA boli prijaté
hlasovaním všetkých prítomných členov na VZ jednomyseľne, teda 75 % členov klubu
s volebným právom schválilo zmeny v platných stanovách, nové znenie stanov, nové výkonné
orgány klubu a toto uznesenie z VZ.
Zapisovateľ: Andrea Sýkorová
Overovatelia:
Predseda revíznej komisie Ing. Milan Vigaš
Predseda správnej rady Ing. Boris Bezák
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