
Zápisnica z členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 24. októbra 2022 
 

Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 24.10.2022 
o 13.00 hod. v návštevnej miestnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov.  Zasadnutie  schôdze otvorila 
a prítomných pozdravila štatutárna zástupkyňa OZ  Mgr. Adriana Majorová.  
 

Prítomní: podľa priloženej prezentačnej listiny ( viď Príloha 1) 

 

Program schôdze:  

1. Otvorenie, privítanie členov OZ 

2. Informácia o stave účtu a stave pokladne OZ „KREATÍV PLUS“ k 24.10.2022  

3. Návrhy na prerozdelenie zostávajúcich finančných prostriedkov v súlade so stanovami OZ 

4. Diskusia 

5. Uznesenie  

6. Záver 

 

Ad 1.  

Mgr. Majorová Adriana najskôr privítala členov  a otvorila členskú schôdzu OZ. Ďalej 
oboznámila zúčastnených s programom schôdze OZ, ktorý bol všetkými zúčastnenými  
jednohlasne prijatý. 

 

Ad 2. 

V ďalšom bode programu štatutárna zástupkyňa prítomným podala informáciu o výške 
finančných prostriedkov na účte a v pokladni. Na účte OZ „KREATÍV PLUS“ disponujeme 
sumou 4 261,53 € a v pokladni je hotovosť 850,00 €. 

 Ad 3.  

V ďalšom bode predniesla návrh prerozdelenia zostávajúcich finančných prostriedkov v tomto 
znení: 

 režijné náklady- notárka registrácia -100 €, 

 imobilné oddelenie, čiastočne imobilné oddelenie, zdravotné oddelenie, oddelenie 

celoživotného vzdelávania- každé oddelenie po 300 €, t. j. 1.200,00 € 

 materiál na pomôcky do záujmových činností a na špeciálne stretnutia- 1.000 € 

 autobusová doprava – 800 € 



 materiál, suroviny na pečenie medovníkov, vianočného pečiva, oblátok a trubičiek- 300 €  

 daňové priznanie- 120 € 

Hlasovanie: 

Za:  9    Proti:  0   Zdržalo sa:    0 

  

Ad 4. 

 Do diskusie neboli prednesené žiadne príspevky. 

Ad 5. 

Členská schôdza OZ „KREATÍV PLUS“ prijala nasledovné Uznesenie: 

A. S c h v a ľ u j e : 

I. prerozdelenie finančných prostriedkov v celkovej sume 3. 520,00 € 

B. U k l a d á: 

     II.    predsedovi OZ, alebo poverenému členovi OZ výber z banky v hotovosti sumu        

              2.000,00 € 

 

Ad 5. 

Štatutárna zástupkyňa ukončila schôdzu poďakovaním všetkým zúčastneným za účasť. 

 

Prílohy:  

1. Prezentačná listina 

 

 

V Klasove, dňa 24.10.2022 

 

Zapísal: Mgr. Andrea Čergeťová                   ______________________________ 

Overil: Bystrická Ľubica, DiS.                         _______________________________ 

              Kevélyová Erika, Mgr.                             _________________________________ 


