Zápisnica
z
Výročnej členskej schôdze
Mačky Žilina, o.z.
konanej dňa 10.08.2019 v Bitarovej






Prítomní boli členovia: podľa „prezenčnej listiny“ ... 21 členov.
Výročná členská schôdza bola zvolaná výborom o.z. v dostatočnom časovom predstihu viac ako 30 dní pred
jej konaním.
Všetci členovia boli vopred oboznámení s možnosťou kandidovať na funkcie v niektorých komisiách a vo
výbore o.z.
Výročnú členskú schôdzu otvorila p. Katarína Báliková, ktorá sa ujala jej vedenia. Následne všetci
zúčastnení schválili program schôdze v tomto znení:










Otvorenie a schválenie programu
Návrh zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Voľba členov Výboru (štatutárov)
Voľba členov Revíznej komisie
Zmeny v štruktúre komisií OZ
Vylúčenie členov bez zaplateného členského príspevku a prijatie nových opatrení
Organizácia výstav
Diskusia
Záver



Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Rastislav Štefánik a za jej overovateľa p. Katarína Báliková.



Uznesenie č. 1:
Zúčastnení členovia verejnou voľbou zvolili do Výboru o.z. a za jeho štatutárov na najbližšie 4-ročné
obdobie nasledovných členov klubu:






Predseda – Katarína Báliková ... všetkými hlasmi
Tajomník – Rastislav Štefánik ... všetkými hlasmi
Hospodár – Zdenka Púpavová ... všetkými hlasmi

Uznesenie č. 2:
Výročná členská schôdza následne navrhla a zvolila predsedu a dvoch členov Kontrolnej a revíznej komisie
(ďalej len KRK) v tomto zložení:




Predseda KRK – Ing. Janka Melišová
Člen KRK – Gabriela Chomová
Člen KRK – Katarína Michalová



Uznesenie č. 3:
Výročnej členskej schôdzi bol tajomníkom OZ prezentovaný návrh na zrušenie Disciplinárnej komisie,
ktorého funkciu prevezme „Členská schôdza“, ako najvyšší orgán OZ. Uvedený návrh bol prijatý
a schválený všetkými hlasmi.



Uznesenie č. 4:
Výročná členská schôdza následne navrhla a schválila zmenu názvu a obsadenie Zdravotnej a chovateľskej
komisie na „Bufetovú komisiu“ v tomto zložení:






Predseda – Zuzana Gajanová
Člen – Iveta Šubová
Člen – Alena Mehlyová

Uznesenie č. 5:
Výročnej členskej schôdzi boli prezentovaní všetci členovia s nezaplateným členským príspevkom za rok
2019, ktorého splatnosť uplynula dňa 31.03.2019. V zmysle platných Stanov členstvo pri nezaplatení
členského zaniká dňom 30.06. v danom roku automaticky. Na základe uvedeného, Výročná členská
schôdza prijala uznesenie, ktorým rozhodla o zrušení členstva ku dňu 10.08.2019 z dôvodu nezaplatenia
členského týmto členom:







Balalová Jana
Berhelová Silvia, Ing.
Bodzíková Miriam
Čierny Martin, Ing.
Debnárová Nikola
Gregorčoková Silvia
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Kalasová Katarína
Kováčová Monika
Kubaščíková Helena
Kubíková Katarína
Matečková Veronika
Trojčáková Paulína



Uznesenie č. 6:
Členka združenia p. Frčková Jana si musí dorovnať dlh na členskom za rok 2019 vo výške 5,- EUR do konca
roka z dôvodu, že uhradila členské podľa starého sadzobníka poplatkov. Jej členstvo zrušené nebolo.



Uznesenie č. 7:
Z dôvodu problémov pri výbere členského príspevku bolo prijaté a schválené rozhodnutie o výbere
členského ku koncu roka na ďalší kalendárny rok vopred. Splatnosť členského na nadchádzajúci rok
je do 31.12. a bez uhradenia členského príspevku do tohto dátumu bude pozastavený všetok servis –
chovateľský, poradenský, výstavný – až do momentu zaplatenia. To v praxi znamená, že člen
s neuhradeným členským príspevkom sa nebude môcť zúčastňovať na výstavných akciách, nakoľko klub
neumožní jeho účasť pre nezaplatenie členského. Rovnako tak nebude môcť využívať chovateľský servis,
ktorý mu poskytuje Plemenná kniha, jeho meno bude na listine členov, ktorým majú byť uvedené služby
odmietnuté až do uhradenia členského.



Uznesenie č. 8:
Výročná členská schôdza navrhla a uzniesla sa o zavedení nového poplatku. Tým je poplatok za
„znovuobnovenie členstva“ v prípade, že členstvo v OZ skončilo pre nezaplatenie členského príspevku.
Výška poplatku bola rozhodnutím VČS stanovená na 50,- EUR, ktoré bude musieť člen so skončeným
členstvom uhradiť spolu s dlžným členským príspevkom za opätovné zaradenie do členskej základne.
Touto cestou si dovoľuje OZ informovať všetkých členov s problémom neuhradeného členského príspevku
a následne zrušeného členstva, že nikdy neumožní ich členstvo v inom OZ pod FFS alebo v inej krajine,
ktorá je členom FIFé, pokiaľ nebude mať vyrovnané všetky podlžnosti voči klubu.



Uznesenie č. 9:
Výročná členská schôdza na návrh predsedu OZ prijala rozhodnutie a uzniesla sa o zrušení jarného termínu
výstav počnúc rokom 2020. Ponecháme si len letný termín august/september. Uvedený návrh bol
jednoznačne prijatý a schválený všetkými zúčastnenými členmi.



Výročnej členskej schôdze občianskeho združenia sa na pozvanie zúčastnili aj zahraniční pozorovatelia z EÚ
(z Českej republiky) p. Michaela Tajzichová a p. Libor Tajzich, ktorí vyjadrili s priebehom a úrovňou
ustanovujúcej členskej schôdze maximálnu spokojnosť.

V Bitarovej dňa 10.08.2019

Zapisovateľ

Overovateľ
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Sadzobník poplatkov občianskeho združenia
Mačky Žilina, o.z.

Ročné členské – Mládež do veku 18 rokov

10,- EUR

Ročné členské – Chovatelia

25,- EUR

Ročné členské – Majitelia a ostatní

15,- EUR

Ročné členské – Čestní členovia

bezplatne

Znovuobnovenie členstva

50,- EUR

V Bitarovej dňa 10.08.2019

Predseda o.z.

Tajomník o.z.
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