
Zápisnica z II. Valného zhromaždenia občianskeho 

združenia MŔTVA KOSŤ 

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

sa konalo dňa 02.01.2014 o 18.00 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 2013 

4. Prehľad hospodárenia za rok 2013 

5. Voľba orgánov občianskeho združenia 

6. Schválenie výšky členských príspevkov 

7. Plán na rok 2014 

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 Andrej Rafaj a za overovateľa zápisnice bol zvolený Ladislav Kováč. 

Ad 2. 

Tohtoročného valného zhromaždenia sa zúčastnili aj traja noví členovia, ktorý na mieste vyplnili 

prihlášku a boli tak slávnostne prijatí do občianskeho združenia MŔTVA KOSŤ. Noví členovia sú: Júlia 

Syrná, Matej Vrábel a Peter Adamčík. Každý z nich na úvod povedal svoje očakávania a ciele, ktoré ich 

prinútili sa stať členmi OZ. 

 

Ad 3. 

Správna rada na čele s predsedom informovala o aktivitách v roku 2013. Keďže v prvom roku 

fungovania združenia sa bral ohľad hlavne na kultúru, boli to zväčša aktivity v tejto oblasti pôsobenia. 

Kultúrnymi akciami boli: Literárno-hudobná čítačka v parku, Letné kino pod mostom, Keltský telegraf, 

akustický večer Jeseň zbiera lístie na pieseň či prvý diskusný večer zo série Vývrtka. Okrem iného bol 

taktiež osadený nový smerovník pod púchovskou skalou a dorobené ďalšie úpravy pri budovaní 

oddychovej zóny Púchovská skala. 

 

Ad 4. 

Predseda Správnej rady Andrej Rafaj poskytol Valnému zhromaždeniu náhľad do 

hospodárenia združenia za rok 2013. 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, Matej Vrábel 
 

Hlasovanie: 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

B. Dozorná rada: Peter Adamčík, Júlia Syrná 
 

Hlasovanie: 

Za: 8 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 2014 nemal nikto pozmeňujúci návrh a tak Valné zhromaždenie 

schválilo nezmenenú čiastku 10€. 

Hlasovanie: 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Ad 7. 

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

2014. Ďalej sa členovia rozhodli rozčleniť združenie do troch sekcií a to A.) Kultúrna sekcia B.) 

Historická sekcia C.) Revitalizačná sekcia. Po diskusií o návrhu akcií Kultúrnej sekcie, predložil 

Valnému zhromaždeniu Matej Vábel plán Historickej sekcie, ktorý sa výhradne týka 

Púchovskej kultúry a Keltov. Plány Revitalizačnej sekcie sa zatiaľ zamerali iba na dokončenie 

Oddychovej zóny Púchovská skala. Kompletný schválený plán OZ na rok 2014 je obsiahnutý 

v prílohách.   

 

Ad 8. 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie prijalo nasledovné Uznesenie: 

A. Schvaľuje:    

1.) Plán na rok 2014 

2.) Členský príspevok za rok 2014 vo výške 10€. 

3.) Členenie združenia na Kultúrnu, Historickú a Revitalizačnú sekciu. 



 

B. Volí: 

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

Šajtlavu a Mateja Vrábla 

2.) Do Dozornej rady:  Júliu Syrnú a Petra Adamčíka 

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 2014 

 

V Púchove, dňa  2.1. 2014  

zapisovateľ __________________ overovateľ___________________ 

  



Plán občianskeho združenia MŔTVA KOSŤ na rok 2014 

 

A.) Kultúrna sekcia:  -pokračovanie série diskusných večerov Vývrtka 

         -Hudobno-literárna čítačka (február, august, november) 

         -Deň detí na Lachovci (1.6.) 

         -Viac žánrový festival hudby, divadla, fotografie,... (Júl) 

 

B.) Historická sekcia:  -žiadosť o grant na osvetu Púchovskej kultúry (stavba pece, ukážka 

života ľudu púchovskej kultúry, prednášky a tematické akcie,...) 

 

C.) Revitalizačná sekcia: -pokračovanie vo výstavbe Oddychovej zóny Púchovská skala a jej 

udržiavanie 


