
Zápisnica z členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 5. júna 2020 
 
Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 05.06.2020 
o 13.00 hod. v návštevnej miestnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov.  Zasadnutie členskej schôdze 
otvorila a prítomných pozdravila poverená štatutárnou  zástupkyňou OZ Mgr. Adriana 
Majorová. 
 

Prítomní:  podľa priloženej prezentačnej listiny ( viď Príloha 1) 

 

Program schôdze:  1. Otvorenie schôdze, privítanie členov OZ 
           2. Informácia o stave účtu OZ, stave pokladne OZ 
           3. Oboznámenie členov OZ s plánovaným výletom pri more 
           4. Dokončenie stavebných prác na kaplnke, cenová ponuka stavebných     
                                       prác 
           5. Materiálne vybavenie kaplnky- lavičky, socha, resp. obraz patróna  
           6. Deň detí v „KREATÍV“-e, občerstvenie 
           7. Diskusia 
           5. Uznesenie 
           6. Záver 
 
  

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

Ad 2. 

Ďalej  informovala o stave účtu OZ, t.j. k 1.6. 2020 je na účte OZ „KREATÍV PLUS“ 4.180,00  €. 
Stav pokladne je 700,00 €. 

Ad 3. 

V ďalšom bode programu  všetkých  prítomných oboznámila s plánovaným rekreačným 
pobytom pri mori v Turecku ( 06.-13.06.2020), ktorý sa kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti 
s ochorením Covid -19 neuskutoční. Cestovná kancelária vystavila OZ dovolenkový poukaz 
platný do 31.05.2021. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že  plánovaný výlet a uskutoční 
budúci rok. 

 



Ad 4. 
 
Mgr. Adriana Majorová predložila cenovú ponuku na dokončenie stavebných prác na kaplnke, 
konkrétne vonkajšie terénne práce- bezbariérový príjazdový chodník, miesto pre vozíky pred 
kaplnkou, a úprava vnútorných priestorov kaplnky- dokončenie podstavca, maľovanie stien 
a pokladanie dlažby. Finálna cena činila 2. 350, 00 €. 
Vyzvala všetkých prítomných o hlasovanie. Suma 2.350,00 € bola schválená všetkými 
zúčastnenými. 
 
Hlasovanie: 
Za: 10   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
  

 Ad 5. 
 
V ďalšom bode navrhla Mgr. Majorová aj interiérové zariadenie kaplnky, ako sú lavičky, socha, 
príp. obraz patróna mentálne postihnutých, kvetinové doplnky, ručné práce od klientov. 
P. riaditeľka prisľúbila, že lavičky po obvode kaplnky sa uhradia z rozpočtu zariadenia. 
Obraz patróna s rámom financuje OZ, ako aj kvetinovú výzdobu. 
Ručné práce klientov sa naaranžujú dodatočne. 

Ad 6. 

Mgr. Majorová informovala členov o uskutočnenom Dni detí v zariadení, pri príležitosti 
ktorého zakúpilo OZ pre všetkých PSS zariadenia nanuky, kávy a čaje v hodnote 189,79 €. 

Ad 7.  

Diskutovalo sa o financovaní krmiva pre zvieratká v zariadení, t.j. mačky, pes, zajace a 
korytnačky 

 

Členská schôdza OZ „KREATÍV PLUS“ prijala nasledovné  Uznesenie: 

 A. S c h v a ľ u j e : 

- poskytnutie  finančného príspevku na rekondično- relaxačný pobyt v Chorvátsku v letovisku 
Crikvenica pre 3 osoby v celkovej sume 1.140,00 €. 

 

B. U k l a d á: 

        -  povinnosť hospodárovi OZ uhradiť schválenú čiastku prevodom na príslušný bankový 
účet do dátumu uvedeného na faktúre. 
 

Ad 6. 

Štatutárna zástupkyňa poďakovala všetkým prítomným a ukončila schôdzu. 



 

Prílohy: 

1. Prezentačná listina 

 

 

V Klasove,  dňa  12.07.2019 

 

Mgr. Majorová Adriana, zapisovateľka_________________________ 

 

 


