Zápis z Predsedníctva 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 02.04.2020
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne
A) Voľba revízora združenia Predsedníctvom združenia v zmysle čl. IV. ods. 2 písm. B
Stanov združenia
B) Plán činnosti združenia pre rok 2020
C) Rozpočet združenia pre rok 2020
D) Správa o činnosti združenia pre rok 2019
E) Výročná správa o hospodárení združenia pre rok 2019
3. Diskusia
4. Záver
K bodu 1) Otvorenie
Predseda Predsedníctva združenia Dorota Korpásová privítala prítomných členov Predsedníctva
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 Predsedníctva tohto združenia v zmysle Stanov združenia.
K bodu 2) Rôzne
A/ Voľba Revízora združenia pre rok 2020/poznámka: bez zmeny
- voľba Revízora združenia prebieha v zmysle čl. IV. ods. 2 písm. B Stanov združenia – Orgány
združenia – Predsedníctvo Združenia: okrem iného – „volí a odvoláva Revízora Združenia“
a táto voľba Revízora združenia je nasledovná:
- do funkcie Revízora združenia bol pre rok 2020 navrhnutý Ing. Peter Jančat,
- prítomní členovia Predsedníctva združenia za tento návrh hlasovali:
Ing. Peter Jančat bol do funkcie Revízora združenia pre rok 2020 zvolený prítomnými členmi
Predsedníctva združenia nasledovne:
Hlasovanie o návrhu:
- za prijatie návrhu:
všetci prítomní členovia Predsedníctva
- proti prijatiu návrhu:
x
- zdržanie sa hlasovania:
Ing. Peter Jančat
Záver hlasovania členov Predsedníctva združenia:
Návrh Revízora združenia pre rok 2020: Ing. Peter Jančat:
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 2020:
Predseda Predsedníctva združenia:
Dorota Korpasová
Podpredseda Predsedníctva združenia:
Ing. Pavel Lietava
Tajomník Predsedníctva združenia:
JUDr. Marcela Jančatová
Revízor združenia:
Ing. Peter Jančat

B/ Plán činnosti združenia pre rok 2020
- 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 2020 a aby došlo k vytvoreniu
dostatočnej finančnej rezervy finančných prostriedkov pre rok 2021 minimálne vo výške
100,00 €,
- bežný účet vedený v ČSOB, pobočka Zvolen 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
2020/2021 – v réžii Doroty Korpásovej, pričom predseda Dorota Korpásová má oprávnenie
nakladať s finančnými prostriedkami vedených na tomto účte samostatne v súlade
s podmienkami nakladania s účtom príslušného bankového domu,
- registrácia združenia v 10/2020 až 12/2020 ako poberateľa 2% podielu dane z príjmov
právnických a fyzických osôb,
- 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:
- výstupom: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 199/2020 zo dňa 30.03.2020 vo výške 600,00 €
poskytovateľom Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
v zastúpení Ing. Lenkou Balkovičovou, primátorkou, konkrétne:
- oblasť podpory projektu: verejnoprospešné a sociálne služby a zdravotníctvo, ochrana
a podpora zdravia, prevencia ochorení, znižovanie počtu túlavých zvierat, zabezpečenie
terapie, prevencie, sterilizácie a kastrácie zvierat za účelom zabráneniu prenášaniu zoonóz
a iných ochorení prenášaných zvieratami a ľuďmi zo zvierat na človeka: „STOP túlavým
zvieratám, prevencia znamená zdravie“ v termíne od 01/2020 do 12/2020,
- pričom tieto finančné prostriedky vo výške 600,00 € nie sú zahrnuté do rozpočtu a správ
o hospodárení združenia, pretože „neprechádzajú“ účtom združenia, ale sa jedná o priame
platby medzi poskytovateľom dotácie a dodávateľom služby/medicínskych úkonov na
základe nasledovnej dokumentácie ku každému zvieraťu/úkonu:
1. žiadosť žiadateľa o úkon adresovaná združeniu
2. objednávka združenia úkonu u dodávateľa (veterinárna ambulancia)
3. faktúra dodávateľa voči poskytovateľovi dotácie
4. vyúčtovanie poskytnutej dotácie združením poskytovateľovi
5. žiadosť združenia o úhradu faktúry poskytovateľom na účet dodávateľa,
pričom je táto dokumentácia prístupná a uchovávaná k nahliadnutiu u dodávateľa služby
a poskytovateľa dotácie.
C/ Rozpočet združenia pre rok 2020/ ku dňu 02.04.2020

-

-

príjmy:
1. členské príspevky/ZOSTATOK z roku 2019
2. členské príspevky rok 2020 vo výške
3. ako poberateľ 2% podielu z dane rok 2019/20 vo výške
Spolu P1 + P2 + P3 = PS:
výdavky:
1. bežné výdavky hradené z položky PS/rok 2019
ZOSTATOK k 02.04.2020: PS – V1 =

60,75 €
0,00 €
0,00 €
60,75 €
54,55 €
06,21 €

D/ Správa o činnosti združenia pre rok 2019
- združenie bolo činné najmä v oblasti získavania nových členov, šírenia osvety v súvislosti
s kontrolou rozmnožovania zvierat bez domova (najmä mačky) a administratívnych úkonov,

-

-

v 11/2019 prebehla registrácia združenia ako poberateľa 2% podielu daní z príjmov
právnických a fyzických osôb – úkon spoplatnený vo výške 54,55 € priamou platbou
v notárskom úrade (priamy náklad - výdavok združenia pre jeho činnosť),
v spolupráci s občanmi, ktorým záleží aj na verejnom zdraví, bolo medicínsky vyšetrených
14 túlavých zvierat, ktoré podstúpili úkony smerujúce k zamedzeniu nežiadúceho množenia,
boli testované na zoonózy a v prevažnej miere sa týmto zvieratám podarilo nájsť stabilný
domov,
čerpanie dotácie vo výške 500,00 € na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 194/1999
zo dňa 08.03.2019 poskytovateľa Mesto Zvolen bolo združením realizované vo výške
499,99 € v termíne od 01/2019 do 12/2019,
pričom tieto finančné prostriedky vo výške 500,00 € nie sú zahrnuté do rozpočtu a správ
o hospodárení združenia, pretože „neprechádzajú“ účtom združenia, ale sa jedná o priame
platby medzi poskytovateľom dotácie a dodávateľom služby/medicínskych úkonov
na základe nasledovnej dokumentácie ku každému zvieraťu/úkonu:
1. žiadosť žiadateľa o úkon adresovaná združeniu
2. objednávka združenia úkonu u dodávateľa (veterinárna ambulancia)
3. faktúra dodávateľa voči poskytovateľovi dotácie
4. vyúčtovanie poskytnutej dotácie združením poskytovateľovi
5. žiadosť združenia o úhradu faktúry poskytovateľom na účet dodávateľa,
pričom je táto dokumentácia prístupná a uchovávaná k nahliadnutiu u dodávateľa služby
a poskytovateľa dotácie.

E/ Výročná správa o hospodárení združenia pre rok 2019
- príjmy:
1. členské príspevky rok 2018 vo výške
2. členské príspevky rok 2019 vo výške

-

10,00 €
50,75 €

3. ako poberateľ 2% podielu z dane rok 2019/20 vo výške
Spolu P1 + P2 + P3 = PS:
výdavky:
2. bežné výdavky hradené z položky PS/rok 2019
ZOSTATOK k 02.04.2020: PS – V1 =

0,00 €
60,75 €
54,55 €
06,21 €

K bodu 3) Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden z členov Predsedníctva združenia, ktorý by nebol totožný
s niektorým z bodov tohto zápisu.
K bodu 4) Záver
Dorota Korpásová, predseda združenia poďakovala prítomným členom Predsedníctva združenia
za účasť.
Zvolen, 02.04.2020
Zapísala: JUDr. Jančatová Marcela
Dorota Korpásová, v.r.
JUDr. Marcela Jančatová, v.r.

