
Zápisnica z členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 9. marca 2021 
 
Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 
9.3.2021 o 9.30 hod. v priestore terapeutického oddelenia určenom pre muzikoterapiu ZSS 
„KREATÍV“ Klasov.  Zasadnutie členskej schôdze otvorila a prítomných pozdravila PhDr. 
Mária Kóšová, riaditeľka zariadenia.  
 

Prítomní:  podľa priloženej prezentačnej listiny ( viď Príloha 1) 

 

Program schôdze:  1. Otvorenie schôdze, privítanie členov OZ a privítanie nového člena 
           2. Voľba nového predsedu OZ „KREATÍV PLUS“ 
           3. Informácia o stave účtu OZ ku dňu 1.1.20201 
           4. Diskusia 
           5. Uznesenie 
           6. Záver 
  

Ad 1. 
 
Riaditeľka „KREATÍV“ ZSS Klasov, PhDr. Mária Kóšová,  najskôr privítala členov  
a otvorila členskú schôdzu OZ. Ďalej oboznámila zúčastnených s programom členskej 
schôdze OZ, ktoré bolo zúčastnenými  jednohlasne prijaté. Ďalej prítomným predstavila 
nového člena OZ „KREATÍV PLUS“ – Máriu Javorkovú. 

Ad 2.  

Najdôležitejším bodom členskej schôdze bola voľba nového štatutára z dôvodu úmrtia 
štatutárnej zástupkyne OZ PaedDr. J. Meszárošovej. 

Riaditeľka „KREATÍV“ ZSS Klasov, a zároveň podpredsedkyňa OZ -PhDr. Mária Kóšová 
navrhla na miesto predsedu a tiež štatutára OZ „KREATÍV PLUS“ p. Mgr. Adriánu Majorovú. 
Žiaden iný návrh nebol podaný, preto všetci prítomní verejným hlasovaním zvolili p. Mgr. 
Adriánu Majorovú . 

Za:    11  Proti: 0     Zdržal sa:0 

Ďalej sa volili členovia predstavenstva – hospodár a zapisovateľ. 

Do funkcie hospodára bola navrhnutá a jednohlasne zvolená  Bc. Mariana Kevélyová. 

Za:    11  Proti: 0     Zdržal sa:0 

Do funkcie zapisovateľa bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Mgr. Andrea Čergeťová. 

Za:    11  Proti: 0     Zdržal sa:0 

 



Ad 3. Ďalej  informovala o stave účtu OZ, t.j. k 1.1. 2021 je na účte OZ „KREATÍV PLUS“ 
9 533,99  €.  

 
Ad 4. 

V diskusii sa otvorila téma o nákupe krmiva pre psy, mačky, korytnačky, zajace .Všetci 
prítomní odsúhlasili tento návrh . 

Za:    11  Proti: 0     Zdržal sa:0 

Ďalej sa diskutovalo o prekrytí lavičiek v kaplnke a o zistení cien a spôsobov prekrytia . 

Ad 5. 

Členská schôdza OZ „KREATÍV PLUS“ prijala nasledovné uznesenie:  

A Volí : 

- nového predsedu a štatutárneho zástupcu OZ „KREATÍV PLUS“ Mgr. Adriánu Majorovú 

- do funkcie hospodára OZ „KREATÍV PLUS“ Bc. Marianu Kevélyovú  

- do funkcie zapisovateľa OZ „KREATÍV PLUS“ Mgr. Andreu Čergeťovú. 

B Ukladá: 

- povinnosť predsedovi OZ „KREATÍV PLUS“ zistiť spôsob a cenu prekrytia lavičiek 
v kaplnke. 

 

Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním. Z prítomných členov boli všetci za prijatie 
uvedeného uznesenia. 

 Za:    11  Proti: 0     Zdržal sa:0 

  

Ad 6. 

P. riaditeľka poďakovala všetkým prítomným a ukončila schôdzu. 

 

Prílohy: 

1. Prezentačná listina 

 

V Klasove,  dňa  9.3.2021 

Mgr. Andrea Čergeťová ,zapisovateľka_________________________ 

 

 


