
Zápisnica z členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 9. júla 2019 
 
Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 09.07.2019 
o 13.00 hod. v návštevnej miestnosti „KREATÍV“ ZSS Klasov.  Zasadnutie členskej schôdze 
otvorila a prítomných pozdravila  štatutárna zástupkyňa OZ  PaedDr. Jana Mészárosová.  
 

Prítomní:  podľa priloženej prezentačnej listiny ( viď Príloha 1) 

 

Program schôdze:  1. Otvorenie schôdze, privítanie členov OZ 
           2. Informácia o stave účtu OZ 
           3. Informácia o pripravovanom rekreačnom pobyte v Chorvátsku 
           4. Schválenie výšky poskytnutej sumy na pobyt 
           5. Uznesenie 
           6. Záver 
 
  

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

Ad 2. 

Štatutárna zástupkyňa informovala o stave účtu OZ, t.j. k 1.7. 2019 je na účte OZ „KREATÍV 
PLUS“ 11. 024,14 €. 

Ad 3. 

V ďalšom bode programu štatutárna zástupkyňa všetkých  prítomných oboznámila s 
pripravovaným rekreačným pobytom v termíne od 12. do 21. Júla, t.j. 10 dní/ 7 nocí v 
rekreačnom stredisku Crikvenica  v Chorvátsku z CK Internet Planet. Pripomenula, že sa ho 
zúčastnia všetci PSS výchovného oddelenia aj s personálom, t.j. 32+7. Zdôraznila, že z účtu 
OZ, ak väčšina zúčastnených bude súhlasiť, sa bude financovať pobyt čiastkou 1.140,00 €, čo 
je cena za 3 osoby ( 1 osoba/380,00 €). 

 

Ad 4. 
 
Štatutárna zástupkyňa vyzvala všetkých prítomných o hlasovanie. Suma 1.140,00 € bola 
schválená všetkými zúčastnenými. 



 
Hlasovanie: 
Za: 11   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

 Ad 5. 
 
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_________________________ 

 

 


