ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA RADY ZAKLADAJÚCICH ČLENOV ZDRUŽENIA

HK HAVRANI Piešťany
združenie:

HK HAVRANI Piešťany

so sídlom:

Hlboká 92, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

42 401 917

registrácia:

Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR,
rozhodnutie VVS/1-900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014

(ďalej ako „Združenie“)

miesto a čas konania:

sídlo Združenia,
dňa 27.10.2017, 10.00 hod.

Prítomní členovia Rady zakladajúcich členov:
1.
2.
3.
4.

Lukáš Moravčík, predseda Združenia a zakladajúci člen Združenia
Jaroslav Lušňák, zakladajúci člen Združenia, športový manažér
Peter Bohuš, zakladajúci člen Združenia, generálny manažér
Radoslav Kolník, zakladajúci člen Združenia, šéftréner

Pozvaní hostia:
5. Michal Čuridlo, manažér pre komunikáciu
6. Matej Valo, generálny sekretár
7. Michal Peško, športový manažér

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba predsedu rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia a zapisovateľa
zápisnice z rokovania.
2. Zmena a doplnenie Stanov Združenia.
3. Záver.

Zápis z rokovania Rady Združenia:
K bodu č. 1:

Otvorenie a voľba predsedu rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia a
zapisovateľa zápisnice z rokovania:

Pán Lukáš Moravčík poverený vedením rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia (ďalej ako
„Rada“) do zvolenia Predsedu rokovania Rady, otvoril rokovanie Rady a konštatoval, že sú prítomní
všetci zakladajúci členovia Združenia, t.j. Rada je uznášaniaschopná.
Pán Lukáš Moravčík navrhol voľbu Predsedu rokovania Rady a zapisovateľa zápisnice z rokovania Rady.
Za Predsedu rokovania Rady navrhol zvoliť p. Petra Bohuša a za zapisovateľa zápisnice z rokovania Rady
navrhol zvoliť p. Radoslava Kolníka.
Iných návrhov a pripomienok nebolo.
K bodu č. 1 bolo jednomyseľne - 100% hlasmi všetkých členov Rady - prijaté Uznesenie č. 1 v
nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
„Za predsedu rokovania Rady sa volí p. Peter Bohuš a za zapisovateľa zápisnice z tohto rokovania
Rady sa volí p. Radoslav Kolník.“

K bodu č. 2:

Zmena a doplnenie Stanov Združenia:

Predseda rokovania Rady konštatoval, že je potrebné, aby sa individuálnymi členmi Združenia mohli
okrem fyzických osôb stať aj právnické osoby, navrhol preto, aby Rada schválila nasledovné zmeny
Stanov Združenia:
-

-

článok 1, bod 8 Stanov sa vypúšťa;
článok 5, bod 3 Stanov znie: Individuálnymi členmi Združenia sú fyzické alebo právnické osoby,
ktoré vykonávajú v Združení a jeho prostredníctvom športovú alebo inú činnosť, predovšetkým
športovci, športoví odborníci, ich rodinní príslušníci, dobrovoľníci, podporovatelia Združenia
a fanúšikovia ľadového hokeja a ktorí boli spôsobom podľa týchto stanov za individuálnych
členov Združenia prijatí.
článok 7, bod 1 Stanov znie: Individuálni členovia Združenia môžu byť fyzické alebo právnické
osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí
vykonávajú v Združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť vrátane súťaže a tiež
podporovatelia Združenia a fanúšikovia ľadového hokeja.

-

-

-

článok 7, bod 5 Stanov sa na konci dopĺňa o vetu nasledovného znenia: Tieto podmienky vzniku
členstva v Združení ako individuálneho člena Združenia primerane platia aj pre právnické
osoby.
článok 7, bod 14 Stanov znie: Členstvo v Združení ako individuálneho člena Združenia je
pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas.
článok 7 Stanov sa dopĺňa o nový bod 16 v tomto znení:
16. Právnickej osobe členstvo v Združení ako individuálneho člena Združenia zaniká:
16.1.
zánikom právnickej osoby,
16.2.
písomným vzdaním sa členstva v Združení ako individuálneho člena, ktoré je
riadne doručené Združeniu,
16.3.
vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby,
16.4.
rozhodnutím Predsedu Združenia pre závažné disciplinárne previnenie podľa čl.
4. ods. 6. týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním Združenia.
v článku 7 Stanov sa doterajší bod 16 označuje ako bod 17.
v článku 16 Stanov sa vypúšťa bod 1. V článku 16 Stanov sa doterajšie body 2. až 4. označujú
ako 1. až 3.

Iných návrhov a pripomienok nebolo.
K bodu č. 2 bolo jednomyseľne - 100% hlasmi všetkých členov Rady - prijaté Uznesenie č. 2
v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 2:
„Rada Združenia schvaľuje zmenu Stanov v zmysle predloženého návrhu Predsedu rokovania Rady.
Zmena Stanov je účinná dňom prijatia. Rada Združenia ukladá Predsedovi Združenia vypracovať
úplné znenie Stanov Združenia a tieto zaslať na vedomie registrovému orgánu.“

K bodu č. 3:

Záver:

Predseda rokovania Rady konštatoval, že program rokovania Rady bol vyčerpaný, uznesenia boli
schválené a keďže zo strany prítomných už neboli dané žiadne iné pripomienky ani návrhy, rokovanie
Rady ukončil o 11.00 hod.

________________________________

________________________________

Peter Bohuš

Radoslav Kolník

Predseda rokovania Rady

Zapisovateľ zápisnice

