Zápisnica č. 1/2011
z 1. ustanovujúcej schôdze občianskeho združenia Klub slovenských
turistov Perun konanej dňa 24.06.2011
Prítomní: 24 nových členov – podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu ustanovujúcej schôdze
2. Stanovy združenia – oboznámenie
- schválenie
3. Návrh kandidátov do orgánov združenia
4. Voľby orgánov združenia
5. Organizácia a fungovanie združenia spojené so schválením členských príspevkov
6. Návrhy na plán činnosti združenia
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu č.1
Otvorenie a schválenie programu
Predseda prípravného výboru združenia privítal prítomných a požiadal o prezentáciu sa na
prezentačnej listine. Prečítal program schôdze a dal zaň hlasovať prítomným..
Hlasovanie:

Za
Proti
Zdržal sa

24
0
0

K bodu č.2
Stanovy združenia
Marek Tiňo prečítal schválené stanovy združenia MV SR a vysvetlil jednotlivé ustanovenia
pre prítomných a celý priebeh príprav stanov a proces schvaľovania Na záver dal hlasovať na
ich prijatie členmi združenia.
Hlasovanie:

Za
Proti
Zdržal sa

24
0
0

K bodu č.3
Návrh kandidátov do orgánov združenia
Navrhnutí kandidáti
predseda združenia - Marek Tiňo
Výkonný výbor
- Vladimír Putorák
- Pavol Gajdoš
- Róbert Kraus
Dozorná rada
- Ľubica Demčáková

- Peter Bilik
- Peter Bezek
K bodu č.4
Voľby orgánov združenia
Samotná voľba navrhnutých kandidátov prebiehala verejne, na každého kandidáta
samostatne. Všetci navrhnutí kandidáti boli zvolení členmi združenia jednohlasne.
Hlasovanie:

Za
Proti
Zdržal sa

24
0
0

K bodu č. 5
Organizácia a fungovanie združenia spojené so schválením členských príspevkov
Zvolený predseda združenia vysvetlil systém fungovania orgánov a ich vyplývajúce
kompetencie. Systém prijímania nových členov a výšku členských príspevkov a spôsob
a cyklus ich vyberania. Navrhnuté výšky príspevkov pre osoby do 18. roku veku vo výške 1 €
a pre osoby staršie ako 18. rokov veku vo výške 10 € na kalendárny rok boli schválené
jednohlasne.
Hlasovanie:
Za
24
Proti
0
Zdržal sa
0

K bodu č.6
Návrhy na plán činnosti združenia
Predseda oboznámil členov s predpokladanými plánovanými aktivitami na zvyšok tohto
kalendárneho roka a upozornil prítomných, že celá tato činnosť je tiež závislá na
výške financií, ktoré združenie zoženie pre svoju činnosť. Vyzval aby k tomuto plánu
činnosti sa členovia vyjadrili v diskusií.
K bodu č.7
Diskusia
Branislav Parušev - predstavil logo združenia, nášivky, trička s logom, šiltovky a možnosť si
ich objednať na vyšitie
Marek Tiňo – Príprava na úpravu prvej studničky pod Krejdu
Jozef Balog – pripravovaná spoločná akcia 9.7.2011
Marek Tiňo – prenájom lesnej chaty od Štátnych lesov SR na Laši
Marek Tiňo – organizovaný výstup celého združenia na Šimonku
K bodu č.8
Uznesenia
.
Uznesenie č.1/2011

Členská schôdza schvaľuje stanovy občianskeho združenia Klub slovenských turistov Perun
bez výhrad a navrhnuté výšky členských príspevkov
berie na vedomie zvolených kandidátov do orgánov združenia
ukladá - predsedovi združenia vybrať členské príspevky od prihlásených členov
ukladá -výkonnému výboru spracovať do 14 dní od tejto členskej schôdze plán činnosti
OZ, plán činnosti výkonného výboru a dozornej rady s určením kompetencií jednotlivých
členov a rozpočet združenia na rok 2011.
Záver
Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil členskú schôdzu
Zapísal: MVDr. Jozef Balog
Overovatelia: Branislav Parušev
Vladimír Putorák

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

Marek Tiňo
Predseda OZ KST Perun

