
Zápisnica z členskej schôdze Občianskeho združenia 
„KREATÍV PLUS“ 

zo dňa 25. septembra 2020 
 
Členská schôdza  Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ (ďalej OZ) sa konala dňa 25.09.2020 
o 13.00 hod. v návštevnej miestnosti „KREATÍV“ ZSS 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 
           2. Informácia o stave účtu OZ, stave pokladne OZ 
           3. Oboznámenie s investíciou čiastky finančných prostriedkov na         
                                       propagáciu zariadenia 
           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. 

Ad 2. 

Ďalej  informovala o stave účtu OZ, t.j. k 1.9. 2020 je na účte OZ „KREATÍV PLUS“ 8.7980,66  €. 
Stav pokladne je 200,00 €. 

Ad 3. 

V ďalšom bode programu  všetkých  prítomných oboznámila s investíciou určitej čiastky 
finančných prostriedkov na marketingové účely a propagáciu zariadenia. Konkrétnym 
propagačným materiálom je plánované vydanie knihy Nitra a okolie z neba a zakúpenie 70 ks 
výtlačkov v celkovej sume 1.155,00 €. p. riaditeľka odôvodnila zakúpenie kníh za ohromnú 
možnosť zviditeľnenia sa v povedomí verejnosti, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní 
kladné hodnotenie nášho zariadenia v okolí Nitrianskeho samosprávneho kraja i celého 
Slovenska. Vyzvala všetkých prítomných o hlasovanie. Suma 1.155,00 € bola schválená 
všetkými zúčastnenými. 
Hlasovanie: 

Za:  8    Proti: 0     Zdržal sa:0 

 



Ad 4. 
 
V diskusii sa rozprúdila debata o možnosti zakúpenia pracovného materiálu do 
terapeutických dielní a na záujmovú činnosť cez občianske združenie. Zúčastnenými sa 
navrhla suma  1.000,00 €. Prítomní členovia hlasovali a jednoznačne schválili výšku sumy.  
 
Hlasovanie: 
Za: 8   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 zakúpenie 70 ks kníh Nitra a okolie z neba v hodnote 
1.155,00 €. 

- poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie pracovného materiálu do terapeutických 
dielní a na záujmovú činnosť v celkovej sume 1.000,00 €. 

 

B. U k l a d á: 

        -  povinnosť hospodárovi OZ uhradiť schválenú čiastku prevodom ( 1.155,00 €) na 
príslušný bankový účet do dátumu uvedeného na faktúre. 
 
- povinnosť hospodárovi OZ  uskutočniť výpovednú lehotu na príslušnej pobočke banky 
a výber danej sumy ( 1.000,00€ ) do pokladne OZ. 
 
Ad 6. 

P. riaditeľka poďakovala všetkým prítomným a ukončila schôdzu. 

 

Prílohy: 

1. Prezentačná listina 

2. Objednávka Creative business studio 

 

 

V Klasove,  dňa  25.09.2020 

 

Mgr. Majorová Adriana, zapisovateľka_________________________ 



 

 


