Zápis
z výročnej členskej schôdze OZ Senior klubu ZAMATKA
zo dňa 4.2.2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Schôdzu viedla Mgr. Marušková Marta, poverená Radou OZ, podľa programu, ktorý pripravila na
zasadnutí Rada OZ.
Po otvorení schôdze boli prítomnými členmi schválené nasledovné komisie:
Mandátová: predseda: p.Emília Kőszegiová, členky - A.Búgelová, R.Wiežbová.
Volebná: predseda: Ing.M.Fridrichová,členky - A.Bičarová, Ž.Olajcová.
Návrhová: predseda: p.V.Vaštíková, členky - Š.Libjaková, A.Puskeilerová.
Pani Marušková požiadala, aby si prítomní členovia minútou ticha pripomenuli zomrelé členky v roku
2017: Mgr. Mária Malá a p.Terézia Valentová.
Potom predsedníčka p.Mária Gašparíková prečítala výročnú správu o činnosti OZ v ktorej podrobne
vyhodnotila akcie organizované Radou OZ a ObcÚ, ktorých sa členovia v minulom roku zúčastnili.
Pokladníčka OZ p. Velká oboznámila členov o hospodárení s finančnými prostriedkami – príjmy a
výdavky za rok 2017. Ďalej pokračovala s návrhom čerpania finančných prostriedkov – rozpočtom na
rok 2018.
Rada vypracovala plán činnosti a plán zasadnutí Rady OZ na rok 2018. Plán činnosti prečítala
tajomníčka p. Lovčičanová, ktorá vyzvala členov k doplneniu programu v nasledujúcej diskusii.
Mgr. Marušková, poverená vedením členskej schôdze, predniesla návrh na úpravu Stanov OZ
zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR dňa28.12.2011 pod číslom VVS/1-900-38 902. Návrh bol
schválený Radou združenia nadpolovičnou väčšinou dňa 30.1.2018 a bol predložený na schválenie
výročnej členskej schôdzi.
Diskusia
P. Emília Kősegiová – uviedla, že keď sa pred 20 rokmi založil klub dôchodcov nebol nikde
zaregistrovaný a predsa sa dôchodci schádzali a robili rôzne činnosti a fungovalo to. Načo je potrebná
registrácia keď vznikajú problémy a nespokojnosť.
P. Gašparíková - navrhla aby sa voľba predsedu konala samostatne na druhý volebný lístok tak ako je
to v komunálnych voľbách a aby sa jednotliví členovia Rady volili na výročnej členskej schôdzi. Ďalej
navrhovala, aby bola zvolená trojčlenná revízna komisia zložená z členov klubu.
P. Hromádková – uviedla, že voľby musia prebehnúť podľa Stanov OZ a komunálne voľby sa riadia
iným zákonom a nie zákonom o združeniach.
Pani Velká - aj Rada OZ navrhla len jedného revizora a to starostu obce, nakoľko obec dáva OZ
dotáciu 1000,-€, ďalej povedala, že zmeny Stanov boli schválené na zasadnutí Rady a to: za bolo
sedem členov a proti bola 1 - predsedníčka.
Návrh zmeny Stanov bol výročnou členskou schôdzou schválený a uznesenie tvorí prílohu k tomuto
zápisu. Kým nebude zmena zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR, platia terajšie Stanovy.
Pán starosta Ján Pružina vo svojom diskusnom príspevku vyhodnotil činnosť Senior klubu za jeho 20
ročné pôsobenie. Spomenul zakladateľov, z ktorých je žijúci ešte p. František Čierny, p. Mária
Krajčiová, p. Terézia Gontková, p. Mária Kružliaková. Druhou predsedníčkou bola p. Vlasta
Vaštíková, členka výboru p.Helena Reginová, Štefánia Libjaková. Ďalej pochválil brigádnickú činnosť
pri úprave kvetinových záhonov na námestí, výzdobu adventného venca a úpravu Izby starých materí.
Dňa 24.1.2018 sa zúčastnil Rady OZ, kde bol požiadaný ako revízor OZ o revíziu finančných
dokladov. S touto kontrolou oboznámil všetkých členov dnešnej schôdze. Správa je priložená k tomuto
zápisu.
Pán starosta spomenul vo svojom diskusnom príspevku všetky kultúrne aktivity, ku ktorým sa môžu
omladením členskej základne pridať i športové.
P. Marušková navrhla badmintonové súťaže a cvičenia v kultúrnom dome, na čo p. Hromádková
reagovala, že už hovorila s fyzioterapeutkou p. Kateřinou Nárožnou o možnosti obnoviť rehabilitačné

cvičenia v kultúrnom dome. Pani Marušková pozýva do klubu hrať šachy a karty i mužov, pre členky
sa pripravujú páračky a priebežne sa strihajú v klube látky na tkanie.
Ing. Fridrichová doplnila, že najlepšou športovou aktivitou pre dôchodcov je plávanie a požiadala pána
starostu, či by nebolo možné dohodnúť s primátorom mesta Žiar nad Hronom – p. Antalom, voľný
vstup na plaváreň v Žiari nad Hronom, ako to majú žiarski dôchodcovia (6 vstupov).
Viac diskutujúcich nebolo.
Mandátová komisia
Predsedníčka mandátovej komisie p. Kősegiová Emília – predniesla správu mandátovej komisie
o počte prítomných členov členskej schôdze. Uviedla, že je prítomných 55 členov z 79, čo je
nadpolovičná väčšina, čo činí 69,9 %. Komisia skonštatovala, že členská schôdza je uznášaniaschopná
a že voľby sa môžu uskutočniť.
Voľby
Na Rade OZ bola navrhnutá kandidátna listina, na ktorej každý volič zakrúžkuje 5 členov a vhodí do
urny.
Predsedníčka volebnej komisie Ing. Fridrichová, po sčítaní hlasov vyhlásila výsledky volieb:
Vydaných hlasovacích lístkov
55 ks
Volieb sa zúčastnilo
55 voličov
Odovzdaných hlasovacích lístkov
55 ks
Z toho platných hlasovacích lístkov
55 ks
Do Rady Senior klubu Zamatka bolo zvolených týchto 5 kandidátov:
Marušková Marta, Mgr.
36 hlasov
Velká Helena
36 hlasov
Hromádková Eva
33 hlasov
Pružinová Lýdia
33 hlasov
Biely Jozef
27 hlasov
Správa volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Predsedníčka návrhovej komisie p. Vlasta Vaštíková predniesla uznesenie z výročnej členskej
schôdze, ktoré členská schôdza odhlasovala a schválila a je prílohou tohto zápisu.
Po schôdzi sa konalo občerstvenie, podával sa guláš, víno a káva.
Príloha:
program schôdze
prezenčná listina
výročná správa o hospodárení za rok 2017
návrh rozpočtu na rok 2018
plán práce na rok 2018
návrh na doplnenie a zmeny stanov
Správa revízora
správa mandátovej komisie
správa volebnej komisie
uznesenie z výročnej členskej schôdze

Zapísala: Želmíra Lovčičanová

Mgr. Marta Marušková
predsedníčka Rady OZ Senior klub Zamatka

