Zápis
z II. Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Štadión
piatok 25. 5. 2012

1. Rokovanie otvoril Mgr. Jozef Zanovit. Privítal hostí –poslanca NR SR a predsedu ŽSK
Juraja Blanára, poslanca NR SR a primátora Martina Andreja Hrnčiara
2. Jozef Zanovit navrhol členov pracovného predsednictva v tomto zložení: Juraj Blanár,
Andrej Hrnčiar, Alexander Lilge, Ján Kubačka, Jozef Zanovit a Robert Dostál
3. Bod 3. bol z programu VZ vypustený – nebol prijatý žiadny nový člen
4. Ján Kubačka predstavil predsedu a členov návrhovej komisie a dal návrh na ich schválenie
5. Ján Kubačka predstavil predsedu a členov mandátovej komisie a dal návrh na ich
schválenie

6. Ján Kubačka oboznámil prítomných s programom Valného zhromaždenia, ktorý dal
schváliť.
1. Otvorenie
2. Schválenie pracovného predsedníctva
3. Prijímanie nových členov
4. Voľba návrhovej komisie
5. Voľba mandátovej komisie
6. Schválenie programu VZ
7. Správa o činnosti OZ za rok 2011
8. Správa o hospodárení za rok 2011
9. Správa o činnosti revíznej komisie
10. Vyhodnotenie uznesení z ustanovujúceho VZ
11. Plán činnosti OZ na rok 2012
12. Návrh rozpočtu na rok 2012, schválenie členských príspevkov fyzických a
právnických osob na rok 2012
13. Odovzdanie ďakovných listov

14. Diskusia
15. Správa mandátovej komisie
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
7. Správu o činnosti prečítal: Alexander Lilge, ktorý povedal, že v Občianskom združení je
evidovaných 31 fyzických a 11 právnických osob, výbor sa počas roka stretával pravidelne
každý mesiac (18-krát). K 31. 12. 2011 združenie evidovalo členské príspevky a finančné
dary vo výške 5035 €. Poďakoval najmä Zite Sekerkovej, Jozefovi Zanovitovi a firmám, ktoré
prispeli najvyššou sumou, vysoko ocenil spoluprácu so ŽSK a predsedom Jurajom Blanárom
a dodal, že Mesto Martin a ŽSK zložilo na účet po 60 000 € na projektovú dokumentáciu.

8. Správu o hospodárení prečítal Robert Dostál, ktorý povedal, že príjmy za rok 2011
predstavovali čiastku 5035 €, výdavky 507 €, čistý zisk bol 4498 €.
9. Správu o činnosti revíznej komisie prečítal Miroslav Halmeš, ktorá bola VZ odsúhlasená

10. Správu o plnení uznesení prečítal Pavol Kuteľ. Uznesenia z minuloročného VZ boli
splnené. Správa bola odsúhlasená VZ.
11. Plán o činnosti na nové obdobie prečítal Alexander Lilge, ktorý podotkol, že hlavnou
činnosťou združenia je podpora športu formou finančných príspevkov. Plán činnosti bol VZ
schválený.

12. Návrh rozpočtu prečítal Robert Dostál. Predpokládané tržby sú 8000 €, predpokládané
výdavky 3000 € (dane, odvody), čistý zisk 5000 €.
R. Dostál povedal, že príjem ku dňu konania Valného zhromaždenia je 5551 €, výdavky 555
€, zisk 4995 €. Návrh bol VZ odsúhlasený.
13. Predseda ŽSK Juraj Blanár a primátor Martina Andrej Hrnčiar odovzdali ďakovné listy
právnickým a fyzickým osobám (zlaté, strieborné a bronzové) podľa výšky príspevkov.

14. Diskusia
-Juraj Blanár:
„Výstavba štadióna nás spája a zaväzuje. V aktivite občianskeho združenia vidím ojedinelú
podporu myšlienky športu v regióne. Ide o záležitost záujmu verejnosti.“ Poďakoval
zástupcom médií za propagáciu projektu.

-Andrej Hrnčiar:
„Do projektu ideme s veľkou vážnosťou a aj napriek nedostatku financií v štátnom rozpočte
budeme hľadať možnosti, ako projekt uskutočniť.“

Jozef Štrba (podpredseda ŽSK):
Hovoril o pripravovanej projektovej dokumentácii a o problémech spojených s verejným
obstarávaním. Tiež spomenul zmenu projektu s kapacitou 2500 miest na sedenie na kapacitu
3000 miest na sedenie, ktoré spĺňajú medzinárodné kritériá. Verejné obstarávanie sa uskutoční
v auguste, v septembri sa začne realizovať projektová dokumentácia, ktorá by mohla byť
hotová do konca roku 2012.

Peter Haščík:
Navrhol zriadenie stránky na internete a poskytovanie informácií o stave stavby.
Ľudovít Košalko:
Vyjadril nádej, že na štadióne by sa mohol uskutočniť 60. ročník Turčianskych hier mládeže
(máj 2015).

- Dušan Machník:
Pozdravil zhromaždenie od Rudolfa Honora

Jozef Štrba:
Ako prvotnú postaviť atletickú dráhu a futbalové ihrisko a potom objekty na sedenie a
sociálne prostory.

Marián Fedor:
Bol milo prekvapený nadšením a zapálením za výstavbu nového štadióna a vyslovuje jej plnú
podporu

Ján Kubačka:
Povedal, že ich štadión nie je regulárny a fotbalisti Fomat-u Martin súrne potrebujú novú
hraciu trávnatú plochu aj so sociálnymi priestormi

Jozef Zanovit:
Pozval prítomných členov VZ na slavnostné otvorenie novej posilňovne s občerstvením.

15. Správu mandátovej komisie prečítal Milan Petržel. Na VZ sa zúčastnilo 31 z celkového
počtu 42 členov, čo je 73,8 %-ná účast a zhromaždenie je teda uznášaniaschopné. Správa bola
VZ odsúhlasená

16. Návrh na uznesenie prečítal Pavol Kuteľ. Uznesenie bolo VZ odsúhlasené

17. Záverečné slovo povedal Alexander Lilge

Súčasťou zápisu sú prílohy:

1. Prezenčná listina
2. Správa mandátovej komisie
3. Správa o činnosti VZ za rok 2011
4. Správa o hospodárení
5. Správa revíznej komisie
6. Vyhodnotenie uznesenia z ustanovujúceho VZ
7. Plán činnosti VZ
8. Návrh rozpočtu na rok 2012
9. Zoznam odmenených členov (právnické a fyzické osoby)
10.Návrh na uznesenie

