
Zápis z Valného zhromaždenia členov združenia  

Združenie na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi 

Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen  

so sídlom Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen (ďalej aj „združenie“),  

IČO: 51649322 
konaného dňa 21.05.2018    

  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Rôzne 

A) Schválenie Stanov združenia zo dňa 19.04.2018 Valným zhromaždením 

združenia v zmysle čl. IV.  ods. 2 Stanov združenia a platnej právnej úpravy SR  

B) Voľba Predsedníctva združenia Valným zhromaždením združenia v zmysle čl. 

IV. ods. 2 Stanov združenia  

C) Plán činnosti združenia pre rok 2018 – návrh  

D) Schválenie výšky členského príspevku členov združenia pre rok 2018 v zmysle 

čl. IV. ods. 2 Stanov združenia – návrh  

E) Rozpočet združenia pre rok 2018 – návrh  

F) Správa o činnosti združenia pre rok 2018 – návrh     

3. Diskusia  

4. Záver  

 

 

K bodu 1) Otvorenie  

 

Predseda prípravného výboru združenia MVDr. Carmen Lietavová privítala prítomných 

členov občianskeho združenia Združenie na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám 

v núdzi Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen so sídlom Nográdyho 

8939, 960 01 Zvolen (ďalej aj „združenie“) na stretnutí Valného zhromaždenia tohto 

združenia v zmysle Stanov združenia.   

 

 

K bodu 2) Rôzne   

 

A) Schválenie Stanov združenia zo dňa 19.04.2018 (ďalej aj „Stanovy“) Valným 

zhromaždením združenia v zmysle čl. IV ods. 2 Stanov združenia  

- združenie bolo založené činnosťou prípravného výboru v zložení: MVDr. Carmen 

Lietavová, JUDr. Marcela Jančatová, Ing. Pavel Lietava, a to spracovaním, 

prerokovaním a schválením Stanov združenia, ktoré boli Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, Sekciou verejnej správy, ul. Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

zaregistrované dňa 03.05.2018 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-53506. 

- následne bolo združeniu Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené 

a prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oznámené identifikačné 

číslo organizácie (IČO), a tým je IČO združenia: 51649322.  

- v zmysle čl. VII. ods. 1 Stanov združenia – Záverečné ustanovenia 

„Do uskutočnenia prvého Valného zhromaždenia vykonáva všetky funkcie 

Predsedníctva Združenia Prípravný výbor Združenia, ktorého menný zoznam je 

súčasťou žiadosti o registráciu.“ 



- v zmysle čl. VII. ods. 2 Stanov združenia – Záverečné ustanovenia „Zároveň 

Prípravný výbor prerokoval a schválil návrh týchto stanov, ktoré v zmysle platných 

právnych predpisov podliehajú oznamovacej povinnosti Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky a následnej registrácii Združenia týmto ministerstvom.“  

- v zmysle čl. VII ods. 3 Stanov združenia – Záverečné ustanovenia „Zmeny 

a doplnky týchto stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným 

zhromaždením. Meniť ich môže jedine Valné zhromaždenie Združenia. Zmeny 

a doplnky týchto stanov podliehajú oznamovacej povinnosti Ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky.“ 

- v zmysle čl. IV. ods. 2 písm. A/ Stanov združenia – Orgány združenia – Valné 

zhromaždenie: okrem iného – „schvaľuje stanovy Združenia, vrátane ich zmien 

a doplnkov.“  

Hlasovanie o schválení Stanov združenia Valným zhromaždením : 

- za schválenie:    všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia  

- proti schváleniu:  x 

- zdržanie sa schválenia:  x 

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Návrh Stanov združenia:   

Združenie na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi Veterinárna ambulancia, 

Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen  

so sídlom Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen   

IČO: 51649322,  

ktoré boli Ministerstvom vnútra SR zaregistrované dňa 03.05.2018  

pod číslom spisu: VVS/1-900/90-53506:    schválený a prijatý  

 

B/  Voľba Predsedníctva združenia pre rok 2018   

- voľba Predsedníctva združenia prebieha v zmysle čl. IV.  ods. 2 Stanov združenia – 

Orgány združenia – Valné zhromaždenie: okrem iného – „volí a odvoláva spomedzi 

svojich členov predsedu a podpredsedu a prípadne ostatných členov Predsedníctva 

Združenia“ a táto voľba Predsedníctva združenia je nasledovná:   

- do funkcie predsedu Predsedníctva združenia bola pre rok 2018 navrhnutá MVDr. 

Carmen Lietavová, do funkcie podpredsedu Predsedníctva združenia Ing. Pavel Lietava, 

do funkcie tajomníka združenia bola navrhnutá JUDr. Marcela Jančatová,     

- prítomní členovia Valného zhromaždenia združenia za tieto návrhy hlasovali samostatne 

nasledovne:  

1/ MVDr. Carmen Lietavová bola do funkcie predsedu Predsedníctva združenia pre rok 

2018 zvolená prítomnými členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:  

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     

- proti prijatiu návrhu:  x 

- zdržanie sa hlasovania:  MVDr. Carmen Lietavová   

2/ Ing. Pavel Lietava bol do funkcie podpredsedu Predsedníctva združenia pre rok 2018  

zvolený prítomnými členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:  

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia    

- proti prijatiu návrhu:  x 

- zdržanie sa hlasovania:  Ing. Pavel Lietava   

3/ JUDr. Marcela Jančatová bola do funkcie tajomníka Predsedníctva združenia pre rok 

2018 zvolená prítomnými členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:   

Hlasovanie o návrhu:  



- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     

- proti prijatiu návrhu:  x 

-     zdržanie sa hlasovania:  JUDr. Marcela Jančatová   

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Návrh Predsedníctva združenia pre rok 2018:  

        schválený a prijatý  

 

Zloženie Predsedníctva Združenia na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi 

Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen so sídlom Nográdyho 8939, 

960 01 Zvolen pre rok 2018:  

predseda Predsedníctva združenia:    MVDr. Carmen Lietavová    

podpredseda Predsedníctva združenia:     Ing. Pavel Lietava    

tajomník Predsedníctva združenia:    JUDr. Marcela Jančatová     

 

C/ Plán činnosti združenia pre rok 2018 – návrh  

- aktivity organizované združením sú organizované a finančne podporované 

združením spôsobom, aby bola dodržaná prioritná zásada hospodárenia združenia, t. 

j. vyrovnaný rozpočet združenia na strane príjmov a výdavkov pre rok 2018 a aby 

došlo k vytvoreniu dostatočnej finančnej rezervy finančných prostriedkov pre rok 

2019  minimálne vo výške 100,00 €,  

- otvorenie bežného účtu združenia, prípadne inej formy účtu, v ľubovoľnom 

bankovom dome za účelom efektívneho hospodárenia s finančnými  prostriedkami 

združenia a splnenia jednej z podmienok pre registráciu združenia ako poberateľa 

2% podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb 

do Notárskeho centrálneho registra právnických osôb pre registračné obdobie 

2019/2020 – v réžii MVDr. Carmen Lietavovej, pričom predseda MVDr. Carmen 

Lietavová má oprávnenie nakladať s finančnými prostriedkami vedených na tomto 

účte samostatne v súlade s podmienkami nakladania s účtom príslušného bankového 

domu, 

- aktivity smerované k možnosti získania dotácií  či iných príspevkov pre výkon 

činnosti združenia poskytovaných mestom Zvolen, ktoré v prípade získania 

združenie použije výlučne v zmysle podmienok poskytnutia dotácie stanovených 

mestom Zvolen a v súlade so Stanovami združenia,  

- termínom plánovaného stretnutia členov Predsedníctva združenia je termín 05/2018.  

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     

- proti prijatiu návrhu:  x 

-    zdržanie sa hlasovania:  x   

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Plán činnosti združenia pre rok 2018:   schválený a prijatý 

 

D/ Schválenie výšky členského príspevku členov združenia pre rok 2018 v zmysle čl. 

IV. ods. 2 Stanov združenia – návrh  

- v zmysle čl. IV. ods. 2 Stanov združenia – Orgány združenia – Valné zhromaždenie: 

okrem iného – „rozhoduje o výške členského príspevku členov Združenia, o jeho 

prípadnom zvýšení či znížení“ je návrh výšky členského príspevku pre rok 2018 

členov združenia nasledovný: výška príspevku je dobrovoľná pre každého člena 

združenia 

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     



- proti prijatiu návrhu:  x 

-    zdržanie sa hlasovania:  x   

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Výška členského príspevku pre každého člena združenia pre rok 2018 je dobrovoľná: 

        schválený a prijatý 

 

E/ Rozpočet združenia pre rok 2018 – návrh  

- vzhľadom k skutočnosti, že k dnešnému dňu združenie nedisponuje žiadnymi 

finančných prostriedkami, rozpočet združenia sa bude riadiť operatívnou formou  

v závislosti od príjmov a výdavkov združenia, ktoré budú reálne,  

- predpokladané príjmy združenia pre rok 2018: členské príspevky, dotácie, iné 

príspevky, 

- výročná správa o hospodárení združenia pre rok 2018 bude spracovaná a predložená 

Predsedníctvom združenia na schválenie Valnému zhromaždeniu združenia 

v termíne 01/2019 

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     

- proti prijatiu návrhu:  x 

-    zdržanie sa hlasovania:  x   

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Rozpočet združenia pre rok 2018:     schválený a prijatý 
   

F/ Správa o činnosti združenia pre rok 2018 – návrh  

     - správa (výročná správa) o činnosti združenia pre rok 2018 bude spracovaná  

a predložená Predsedníctvom združenia na schválenie Valnému zhromaždeniu 

združenia v termíne 01/2019 (dobrovoľná aktivita Predsedníctva združenia) 

Hlasovanie o návrhu:  

- za prijatie návrhu:   všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia     

- proti prijatiu návrhu:  x 

-    zdržanie sa hlasovania:  x   

Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:  

Správa o činnosti združenia pre rok 2018:   schválený a prijatý 

 

 

K bodu 3) Diskusia  

Do diskusie sa neprihlásil žiaden z členov združenia, ktorý by nebol totožný s niektorým 

z bodov tohto zápisu.    

 

 

K bodu 4) Záver  

MVDr. Carmen Lietavová, predseda združenia poďakovala prítomným členom združenia 

za účasť.   

 

 

 

 

Zvolen, 21.05.2018       

Zapísala: JUDr. Jančatová Marcela  

        MVDr. Carmen Lietavová, v. r.  

        JUDr. Marcela Jančatová, v. r.  


