
Zápisnica
z 2. ustanovujúcej členskej schôdze

Občianskeho združenia ŠK Štyri elementy

Dátum konania:  22.12.2017
Prítomní za správnu radu: Monika Korbová

Michaela Popadičová
Martin Gvušč

Prítomní členovia klubu: Lenka Kropková, Jana Látková, Martina Sedlárová, Tomáš Barna, 
Štefánia Oroszová, Marek Bednár, Martina Labancová  

Program:
1. Otvorenie zasadnutia členskej schôdze
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schvaľovanie programu členskej schôdze
4. Voľba orgánov ŠK Štyri elementy 
5. Rôzne, diskusia
6. Schvaľovanie uznesenia
7. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia Občianskeho združenia ŠK Štyri elementy
Zasadnutie členskej schôdze otvorila Michaela Popadičová, ktorá skonštatovala, že sú 

splnené podmienky na konanie Ustanovujúcej členskej schôdze ŠK Štyri elementy a táto je 
uznášania schopná.

2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Prítomnými bola za predsedu návrhovej komisie zvolená Michaela Popadičová, 

zapisovateľ Lenka Kropková, overovateľ Martina Labancová

3. Schvaľovanie programu členskej schôdze
Navrhovaný program bol schválený 8 hlasmi, 2 účastníci sa hlasovania zdržali.

4. Voľba orgánov ŠK Štyri elementy
Členská schôdza navrhla na členov správnej rady: 

Monika Korbová, Michaela Popadičová, Martina Labancová

Predsedníctvo (správna rada) bola schválená v tomto zložení : 
1, Monika Korbová - predsedníčka združenia
2, Michaela Popadičová - podpredsedníčka združenia
Kontrolný orgán: Martina Labacová

Navrhovaní boli zvolení prítomnými účastníkmi členskej schôdze takto:



1, predsedníčka združenia - 8 hlasov za, 1 proti, 1 sa zdržal
2, podpredsedníčka združenia – 7 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal
3, kontrolný orgán – 7 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal 

5. Rôzne, diskusia
Správna rada predostrela potrebu riešiť založenie klubového účtu. Po preskúmaní 
podmienok rôznych bankových subjektov sa členovia správnej rady rozhodli pre FIO 
banku. Úlohou bola poverená predsedníčka združenia Monika Korbová. Predpoklad 
realizácie do konca januára 2018.

6. Schvaľovanie uznesenia
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predniesol predseda návrhovej 

komisie p. Michaela Popadičová. Návrh bol jednohlasne schválený.

7. Záver
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.12.2017 Zápisnicu vyhotovil: Lenka Kropková

.........................................

Overovateľ: Martina Labancová   .....................................



















ZÁPISNICA Č. 1/2017

z valného zhromaždenia občianskeho združenia ŠK Štyri elementy, so sídlom SR, 052 01 Spišská 
Nová Ves, Lipová 20, konaného dňa 2. 2. 2017 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: všetky orgány občianskeho združenia osobne



Korbová Monika
Popadičová Michaela
Gvušč Martin

Program: 
1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Zmena sídla spoločnosti
3. Záver

K bodu 1:
Rokovanie valného zhromaždenia otvorila a prítomných privítala predsedníčka združenia Monika 
Korbová, ktorá skonštatovala uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informovala orgány 
občianskeho združenia, že všetci prítomní sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Predsedníčka 
združenia zároveň skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami 
stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky. Zástupcovia 
združenia zvolili pána Martina Gvušča  za zapisovateľa. 

K bodu 2:
Predsedkyňa valného zhromaždenia informovala o potrebe zmeniť sídlo spoločnosti z pôvodného Lipová 
20/2200, 052 01 Spišská Nová Ves na nové: Gorazdová 12, 052 01 Spišská Nová Ves a to s účinnosťou 
od 15. 2. 2017.

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie: 

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zmenu sídla občianskeho združenia nasledovne: 

Sídlo  občianskeho združenia ŠK Štyri elementy sa mení z adresy:  Lipová 20/2200, 052 01 Spišská 
Nová Ves na nové: Gorazdová 12, 052 01 Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je v zmysle ust. § 
141 ods. 3 Obchodného zákonníka zároveň rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene 
Spoločenskej zmluvy v tejto časti.

K bodu 3:
Predsedkyňa na záver konštatovala, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné 
zhromaždenie rozhodlo o navrhovaných zmenách a ukončila valné zhromaždenie. 

Zapísal:       .............................     2. februára 2017

Spoločníci na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia, ako aj na 
znak súhlasu s formou a obsahom prijatých uznesení vlastnoručne túto zápisnicu podpisujú.



................................. 
Monika Korbová 

................................. 
Michaela Popadičová 

....................................
Martin Gvuč

(uviesť názov a sídlo občianskeho združenia) 
Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy odbor všeobecnej vnútornej správy oddelenie 
registrácií Drieňová 22 826 86 Bratislava 29 Vec Oznámenie o zmene stanov občianskeho 
združenia Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov Vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia1).............................. zo dňa 
....................... bola schválená zmena stanov občianskeho združenia2) .........................., 
registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa .................. pod č. VVS/1-900/90-... . Súčasne Vám 
v prílohe zasielame vo dvoch vyhotoveniach text zmeny stanov3) . Potvrdenie o zaplatení 
správneho poplatku v hodnote 16,50 EUR 4) prikladáme k oznámeniu o zmene stanov. 
.................................................................... (uviesť meno, priezvisko, podpis a funkciu 
štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky občianskeho združenia - ak ju združenie vlastní) 1) - 
uvedie sa názov oprávneného orgánu podľa platných stanov občianskeho združenia (napr. 
Členská schôdza, Valné zhromaždenie, Snem, Kongres a pod.) 2) - uvedie sa názov občianskeho 
združenia (pôvodný, nie nový) 3) – text zmeny stanov sa môže vyhotoviť aj vo forme dodatku; v 
takom prípade sa uvedie číslo k dodatku (napr. Dodatok č. 1, ...) 4) - Potvrdenie sa voľne 
prikladá k oznámeniu o zmene stanov (nelepí sa)










