Evidenčné číslo: OZG/ZVH-1/2005

Zápisnica z I.Valnej hromady
občianskeho združenia
"Grúnik" spojenej s zasadnutím Rady
starších
konanej dňa 10. januára 2005 o 18.00 hod. v kúrii
Krippelovcov na Krčméryho 14 v Bratislave
Za Radu Starších prítomní
ICH NEOMYLNOSTI:
1. Bušša Vladimír ........................

6. Krippel Eduard ........................

2. Čelko Juraj...............................

7. Malý Ľudovít.............................

3. Chasák Ján ..............................

8. Onačila Dušan..........................

4. Jarolímek Ivan.........................

9. Schlosser Gabriel...................

5. Kaplan Juraj.............................

10. Vlček Peter...............................

Ostatní členovia zatiaľ neprítomní. Uznášaniaschopnosť zabezpečená podľa
vyššieuvedenej prezenčnej listiny (podľa Čl. VII ods. 8.).

s nasledovným programom
1. Informácia Prípravného výboru o registrácii
2. Voľba Staršinu združenia ( v zmysle ust. Čl. VIII ods. 4 Stanov)
3. Ustanovenie Staršinu do funkcie( v zmysle ust. Čl. VIII ods. 5 Stanov)
4. Delegovanie zástupcu Rady starších do Správnej rady( v zmysle ust. Čl.
VIII ods. 6 Stanov)
5. Schválenie kandidatúry ďalšieho člena do Správnej rady( v zmysle ust. Čl.
VIII ods. 7 Stanov)
6. Hlavné úlohy v roku 2005 – rámcový plán činnosti
7. Záver

K bodu 1.
Členovia prípravného výboru informovali prítomných o ukončených právnych
aktoch vedúcich k ukončenej registrácii občianskeho združenia.
K bodu 2.
Prítomní členovia Rady starších zvolili priamym a verejným hlasovaním Staršinu –
štatutára občianskeho združenia. Hlasovanie prebehlo bez diskusie, vzhľadom
k tomu že kandidát, vedomý si svojej majestátnosti poskytol ICH
NEOMYLNOSTIAM (ďalej I.N.) nevyvrátiteľné argumenty pre takúto voľbu
(Rulandské šedé , ročník 2000)
K bodu 3.
Odovzdanie Osvedčenia bolo deklaratórne, formálne STARŠINA prevezme
písomný dokument pri najbližšom stretnutí. Grafické spracovanie zabezpečí
JEHO NEOMYLNOSŤ (ďalej J.N.) Dušan. Nevlastnenie písomného Osvedčenia
nemá odkladné účinky z hľadiska možností štatutárne konať.
K bodu 4.
I.N. Rada starších delegovala do Správnej rady J.N. Eda Krippela. O návrhu I.N.
členov prípravného výboru opäť prebehlo hlasovanie bez diskusie, pretože
kandidát si osvojil dobré mravy len tuhľa zvolivšieho Staršinu (Cabernet
Savignon, ročník 2003)
K bodu 5.
I.N. Rada starších schválila kandidatúru do Správnej rady J.N. Dušana Onačilu.
Keďže zastúpenie členov združenia v čase konania Valnej hromady zodpovedalo
zloženiu I.N. Rady starších, Valná hromada zároveň postupovala podľa Čl.VII
ods.3 bodu a).
K bodu 6
Valná hromada rozdiskutovala a schválila nasledovný rámcový plán činnosti:
• Zabezpečiť kontakt na Slovenské Neziskové Centrum a prediskutovať
všetky kroky potrebné pre fungovanie činnosti Grúnika v súlade
s existujúcou legislatívou.
• Otvoriť bežný účet v komerčnej banke, podľa odborného rozhodnutia J.N.
Staršinu. Podmienky spravovania bežného účtu určia členovia Správnej
rady.
• Vypracovanie podrobností o existencii, výške a spôsobe platenia členských
príspevkov predloží I.N. Správna rada do 30.6.2005

•

•
•

•
•

Zistiť postup pri zaregistrovaní Grúnika do zoznamu prijímateľov 2%
z daní. Zistiť časové lehoty týkajúce sa mechanizmu 2%, ako je upravené
poukazovanie v legislatíve, postup krokov na poukázanie 2% z dane pre
právnické osoby, fyzické osoby, zamestnancov; monitorovať potenciálne
zdroje iných finančných príjmov – vytvorenie pozitívneho obrazu vo
svojom blízkom pracovnom a osobnom okolí
Pripraviť darovaciu zmluvu k nehnuteľnosti, a zabezpečiť všetky úkony na
katastri nehnuteľností v Považskej Bystrici
Rozpracovať hlavné tézy postoja Združenia k Severoatlantickej aliancii
a transatlantickej spolupráce v stredoeurópskom priestore, prísne
cielenom na ďalší rozvoj 3D.
Pripraviť návrh interných predpisov združenia, hlavne v oblasti
účtovníctva.
Informovať I.N. Radu starších o dosiahnutých výsledkoch do 30.6.2005

K bodu 7.
Spoločné zasadanie Valnej hromady a I.N. Rady starších OZ Grúnik v skromnosti
skonštatovalo, že to zatiaľ stačí a je potrebné sa venovať aj iným problémom,
zatiaľ nedotknuto ležiacich na preplnených stoloch. Preto vo svojej neomylnosti
Valná hromada skončila svoju prvú oficiálnu časť.

Závery ( možno použiť aj pre tlačovú konferenciu):
1. Zvolený Staršina OZ Grúnik
2. Ustanovení členovia Správnej rady OZ Grúnik
3. Prijatý rámcový plán činnosti OZ Grúnik na rok 2005

Zapísal:

J.N. Dušan Onačila...............................

Schválil:

J.N. Peter Vlček, staršina...................

Overovatelia zápisnice:

J.N. Ivan Jarolímek..............................
J.N. Eduard Krippel..............................

V Bratislave 10.1.2005

