Občianske združenie „OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH“,B. Némcovej 655/18,96211
Sliač

Dátum konania: 14. apríl 2014, Sliač
Prítomní:

Ing. Michal Gabaš
Milan Krúpa
Peter Muránsky
Ing. Jozef Zverko
Bc. Anna Gabašová
Ing. Daniel Dunčko

Program:

1} Schválenie programu
2) Informácie o združení
3) Voľba orgánov združenia
4) Členské príspevky
5) Financovanie činnosti združenia
6) Otvorenie bankového účtu
7) Ostatné ( program činnosti, úlohy, uznesenie)

AD 1 (Schválenie programu)
Navrhovaný program bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov valného
zhromaždenia.

AD 2 (Informácie o združení)
Predseda prípravného výboru Milan Krúpa informoval valné zhromaždenie o registrácií OZ SPOLU
PRE VŠETKÝCH zo dňa 27/03/2014 na Ministerstve vnútra SR.

AD 3 (Voľba orgánov združenia)
Valné zhromaždenie odsúhlasilo (100% hlasovja zároveň menovalo nasledovných členov do orgánov
združenia:

Predsedníctvo (správna rada):

1) Milan Krúpa - predseda združenia a zároveň štatutárny orgán,r.č
2) Ing. Michal Gabaš - podpredseda združenia r.č
3) Peter Muránsky - podpredseda združenia, r.č,

Dozorná rada:
1) Bc. Anna Gabašová, r.č.

2) Ing. Daniel Dunčko, r.č
3) Ing. Jozef Zverko, r.č.

Zároveň sa všetci členovia uzniesli na tom že súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely
evidencie v OZ.
m 4 (Členské príspevky)
Prítomní členovia valného zhromaždenia prerokovali stanový združenia. Po diskusii o výške
členského sa valné zhromaždenie uznieslo (100% hlasov) vo výške 10,- EUR ročne.

Valné zhromaždenie deklarovalo, že členstvo v občianskom združení je otvorené pre
vietkých záujemcov a prijme každého, kto bude konať v súlade so Stanovami združenia.

AD 5 (Financovanie činnosti združenia)
Navrhované formy financovania OZ:
a)

poskytnutie dvoch percent z daní za rok 2013 (tento zdroj príjmov je momentálne
neaktuálny, pretože na jeho uplatnenie je potrebný minimálne rok fungovania
prijímateľskej organizácie);

b) priama podpora, členské príspevky
c)

Sponzori

d) Dotácie a príspevky
Navrhované formy financovania boli schválené všetkými prítomnými účastníkmi valného
zhromaždenia.

AD 6 (Otvorenie bankového účtu)
Valné zhromaždenie sa uznieslo (100% hlasov) a poverilo štatutárneho zástupcu Milana Krupu na
otvorenie bankového spojenia v SLSP pobočka Sliač.

AO 7 Ostatné ( program činnosti, úlohy, uznesenie)
Členovia VZ sa po diskusii uzniesli (100 % hlasov) na nasledovných krátkodobých úiohách:
a) Registrácia OZ na štatistickom úrade SR (správny poplatok 3,- EUR)
b) Prieskum potenciálnych záujemcov o vyrezanie suchárov, kríkových porastov a následne
spracovanie drevnej hmoty
c)

Spustenie kampane na internetových a iných sociálnych sietiach za účelom informovania
verejnosti o zámere OR

d) Žiadosť verejnosti o finančnú podporu všetkými členmi OZ
e) Organizácia brigád za účelom obnovy parku

Občianske združenie Občianskeho združenia OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH, B. Némcovej 655/18, Sliač
96231

Zapísala: Bc. Anna'

Za správnosť: Ing. J

