
Zápisnica z III. Valného zhromaždenia občianskeho 

združenia MŔTVA KOSŤ 

III. Valné zhromaždenie občianskeho združenia MŔTVA KOSŤ podľa § 6 zákona č. 83/1990 zb. 

sa konalo dňa 2.1.2015 o 14.00 hodine v Queens pube v Púchove. Valné zhromaždenie otvoril 

a prítomných pozdravil predseda OZ Andrej Rafaj.  

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie Valného zhromaždenia 

2. Prijímanie nových členov 

3. Zhodnotenie aktivít OZ v roku 2014 

4. Prehľad hospodárenia za rok 2014 

5. Voľba orgánov občianskeho združenia 

6. Schválenie výšky členských príspevkov 

7. Plán na rok 2015 

8. Prijatie uznesení 

Ad 1. 

Andrej Rafaj sa prihovoril zúčastneným a poďakoval sa všetkým členom za vykonanú prácu. Prítomným 

bol zároveň predstavený program zasadnutia Valného zhromaždenia.  Za zapisovateľa zápisnice bol 

zvolený Jaroslav Hupka a za overovateľa zápisnice bol zvolený Ladislav Kováč. 

Ad 2. 

Tohtoročného valného zhromaždenia sa zúčastnil aj jeden nový členovia, ktorý na mieste vyplnil 

prihlášku a bol tak slávnostne prijatý do občianskeho združenia MŔTVA KOSŤ. Novým členom je: 

Miroslav Pastorek. Na úvod povedal svoje očakávania a ciele, ktoré ho prinútili sa stať členom OZ. 

Ďalej bolo jednohlasne schválené udelenie čestného členstva p. Petrovi Hudákovi za jeho neustálu 

pomoc združeniu od jeho založenia.   

 

Ad 3. 

Správna rada na čele s predsedom informovala o aktivitách v roku 2014. Keďže v roku 2014 sa bral 

ohľad hlavne na kultúru, boli to zväčša aktivity v tejto oblasti pôsobenia. Kultúrnymi akciami boli: 

Keltský telegraf,  diskusné večeri zo série Vývrtka, literárna čítačka- Po písmenku si tú báseň značím, 

podujatie pre deti- Cesta Rozpralesom, Večer v parku (podujatie v rámci Víkendu otvorených záhrad 

a parkov 2014), hudobný festival Woodstock going up the country (spoluorganizovanie) a hudobný 

večer Funeral Blues: Vianočné ladenie .  

 

 

 



Ad 4. 

Predseda Správnej rady Andrej Rafaj poskytol Valnému zhromaždeniu náhľad do 

hospodárenia združenia za rok 2014. Oboznámil členov s výdavkami, príjmami a zostatkom 

preneseným do ďalšieho roku. Dozorná rada sa oboznámila s riadnou dokumentáciou vo 

forme faktúr či pokladničných dokladov.  

Ad 5. 

Valným zhromaždením boli verejnou voľbou zvolený členovia jednotlivých orgánov OZ: 

A. Správna rada:  Ladislav Kováč, Matej Pajtáš, Andrej Rafaj, Matej Šajtlava, Júlia Syrná 
 

Hlasovanie: 

Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

B. Dozorná rada: Miroslava Chudejová, Michal Václav 
 

Hlasovanie: 

Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

C. Za predsedu OZ (Predseda Správnej rady) bol Správnou radou zvolený: Andrej Rafaj 
 

Hlasovanie: 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1 

 

Ad 6.  

K zmene členského poplatku na rok 2015 nemal nikto pozmeňujúci návrh a tak Valné zhromaždenie 

schválilo nezmenenú čiastku 10€. 

Hlasovanie: 

Za: 13 Proti: 1 Zdržal sa: 0 

 

Ad 7. 

Predseda OZ Andrej Rafaj predniesol návrhy Správnej rady  ohľadom kultúrnych akcií na rok 

2015. Vo voľnej diskusií sa následne rozoberali všetky plány OZ na nasledujúci rok, ktorej 

výsledkom bol plán priložený v prílohách.   

 

 

 

 

 



Ad 8. 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie prijalo nasledovné Uznesenie: 

A. Schvaľuje:    

1.) Plán na rok 2016 

2.) Členský príspevok za rok 2016 vo výške 10€. 

3.) Udelenie čestného členstva Mgr. Márii Balážovej 
 

B. Volí: 

1.) Do Správnej rady:  Ladislava Kováča, Mateja Pajtáša , Andreja Rafaja, Mateja 

Šajtlavu , Júliu Syrnú 

2.) Do Dozornej rady:  Miroslavu Chudejovú a Michala Václava 

3.) Za predsedu OZ:  Andreja Rafaja 
 

C. Splnomocňuje: 

1.) predsedu OZ MŔTVA KOSŤ:  Andreja Rafaja vykonávať všetky činnosti týkajúce 

sa vedenia bankového účtu a komunikáciu s úradmi či médiami v mene OZ.  

Prílohy:  

1. Prezenčná listina  

2. Plán na rok 2015 

 

V Púchove, dňa  30.12. 2015  

zapisovateľ __________________ overovateľ___________________ 

  



Plán občianskeho združenia MŔTVA KOSŤ na rok 2014 

 

A.) Kultúrne podujatia:  -pokračovanie série diskusných večerov Vývrtka 

         -Keltský telegraf (marec) 

         -Cesta Rozpralesom na Lachovci (jún) 

         -Večer ťažkých kovov (koncert metalových skupín)   

         -letné kino (august) 

         -Woodstock (festival)  

 

B.) Revitalizačné projekty:  

-pokračovanie vo výstavbe Oddychovej zóny Púchovská skala a jej udržiavanie 

-pokúsiť sa o zahájenie diskusie o revitalizácií amfiteátra na Ilonke, prípadné úplné 

angažovanie sa v tomto smere 

 

C.) Iné: 

 -dobrovoľnícka pomoc ľuďom bez domova (varenie polievky v zime, zbierka oblečenia) 

-dobrovoľnícka pomoc na hrade Lednica 

-dobrovoľnícka čistiaca akcia Púchova (zbieranie odpadkov) 

-pozorovanie zatmenie Slnka (marec) 

 

 


