
Zápisnica z mimoriadnej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 24. augusta 2021 
 
Mimoriadna  schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 
24.08.2021 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 schôdze a privítanie členov OZ 
2. Oboznámenie s programom schôdze, schválenie programu 
3. Informácia o stave účtu k 31.07. 2021 
4. Schválenie finančného príspevku na rekreačný pobyt pri mori 
5. Schválenie finančného príspevku na rekondičný pobyt na Liptove pre dva turnusy 
  

Ad 1. 
 
Mgr. Majorová Adriana najskôr privítala členov  a otvorila mimoriadnu schôdzu OZ. Ďalej 
oboznámila zúčastnených s programom členskej schôdze OZ, ktoré bolo zúčastnenými  
jednohlasne prijaté. 

Ad 2. 

V ďalšom bode programu štatutárna zástupkyňa všetkým prítomným poskytla informáciu o 
stave účtu OZ k 31.07.2021. Na účte OZ “KREATÍV PLUS” k 31.07.2021 je 10. 578,56 €. 

 

Ad 3. 
Pre PSS z Chráneného bývania je naplánovaný rekreačný týždňový pobyt pri mori v 
Chorvátsku, na návrh p. riaditeľky “KREATÍV” ZSS , PhDr. Márie Kóšovej ,prispeje OZ sumou 
3.000,00 €.  
 
Hlasovanie:  
Za: 8        Proti: 0       Zdržalo sa: 0 

 
 

 Ad 4. 
Pre PSS zo zdravotného oddelenia  a PSS z celoživotného oddelenia je naplánovaný 
rekondičný 4-dňový pobyt   na Liptove v dvoch turnusoch. Členovia OZ schválili sumu 
2.500,00 € / pobyt. 



Hlasovanie: 

Za: 8   Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Členovia taktiež schválili príspevok na autobusovú dopravu vo výške 2.000,00 €. 

Hlasovanie: 

Za: 8   Proti: 0  Zdržalo sa: 1 

Ad 5.  

Do diskusie neprispel ani jeden prítomný žiadnym príspevkom. 

Ad 6.  

Členská schôdza OZ „KREATÍV PLUS“ prijala nasledovné  Uznesenie: 

 A. S c h v a ľ u j e : 

I. príspevok na rekreačný týždňový pobyt pri mori v sume 3.000,00 € 

II.  príspevok na  rekondičný 4-dňový pobyt   na Liptove v dvoch turnusoch v sume 
2.500,00 € / pobyt. 

III. príspevok na autobusovú dopravu vo výške 2.000,00 €. 

Ad 7. 

Štatutárna zástupkyňa poďakovala všetkým prítomným a ukončila schôdzu. 

 

Prílohy: 

1. Prezentačná listina 

 

 

V Klasove,  dňa  25.08.2021 

 

Mgr. Andrea Čergeťová, zapisovateľka_________________________ 

 

 


