
Klub tibetskej dogy
Dolné Orešany 156, 919 02 Dolné Orešany 

________________________________________________________________________

Zápisnica z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia Klub tibetskej dogy 
(ďalej len „Združenie“)

Miesto konania: Stará Turá – Dubník
Čas konania: dňa 22.02.2009 o 14 : 00 hod.
Prítomní: Podľa  listiny  prítomných  (Príloha  č.  1):  Osoby označené  na  listine 

prítomných  krížikom,  boli  pozvaní  hostia,  ktorí  sa  nezúčastňovali 
hlasovania

Program výročnej členskej schôdze:         

1. Otvorenie, voľba overovateľa 
2. Schválenie dodatku č.1 k stanovám Združenia
3. Voľba členov predsedníctva
4. Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie 
5. Záver

Ad  1: Pani  Hudcovicová  privítala  prítomných  a otvorila  zasadanie  výročnej  členskej 
schôdze Združenia. Skonštatovala, že výročná členská schôdza bolo zvolaná v súlade so 
stanovami združenia, členská schôdza je uznášaniaschopná. Následne predniesla návrh 
na voľbu Romana Ira za overovateľa. O návrhu nechala hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí za overovateľa zápisnice Romana Ira 

Ad2: Pani Hudcovicová následne predniesla návrh na zmenu stanov združenia prijatím 
Dodatku č.1,  a  to v znení,  v ktorom je pripojený k tejto zápisnici  ako jej  Príloha č.  2.. 
Následne nechala o návrhu hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto Uznesenie č. 2

Výročná členská schôdza schvaľuje Dodatok č. 1 k stanovám Združenia, ktoré boli 



prijaté dňa 07.01.2009, a ktoré nadobudli účinnosť dňa 28.01.2009 v znení, v akom 
tvorí Prílohu č. 2 k tejto zápisnici. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
jeho schválenia výročnou členskou schôdzou.  

Ad.3: Pani Hudcovicová následne predniesla návrh  na zvolenie:
a) pána Jaroslava Vidru, do funkcie predsedu Združenia;
b) pána Jozefa Kosibu, do funkcie podpredsedu Združenia; 
c) pani Andreu Blahovú, do funkcie tajomník – ekonóm  Združenia;
d) pani Martinu Hudcovicovú, do funkcie poradcu chovu Združenia; 
e) pani Alenu Vrbovskú,  do funkcie tlačového referenta Združenia; 

Výsledky hlasovania:

a) Voľba predsedu združenia, kandidát pán Vidra

Za: 12  hlasov
Proti: 4  hlasy
Zdržali sa: 1  

b) Voľba podpredsedu, kandidát pán Kosiba 

Za: 17  hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 

c) Voľba tajomníka - ekonóma, kandidát pani Blahová

Za: 17  hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 

d) Voľba poradcu chovu, kandidát pani Martina Hudcovičová 

Za: 17  hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 

e) Voľba tlačového referenta, kandidát pani Vrbovská 

Za:                  17 hlasov
Proti:               0 hlasov
Zdržali sa:        1

Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 3:

Výročná členská schôdza zvolila:
a) pána Jaroslava Vidru, do funkcie predsedu Združenia;
b)  pána Jozefa Kosibu, do funkcie podpredsedu Združenia; 
c) pani Andreu Blahovú, do funkcie tajomník – ekonóm  Združenia;
d) pani Martinu Hudcovicovú, do funkcie poradcu chovu Združenia; 



e) pani Alenu Vrbovskú, do funkcie tlačového referenta Združenia; 

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Ad 4: Pani Martina Hudcovicová predniesla návrh na zvolenie

a) pani Veroniky Handzušovej, do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie;
b) Pani Luciany Hudcovicovej, do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;
c) Pána Slavomíra Jambora, do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;

Výsledky hlasovania:

a) Voľba člena  kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Handzušová

Za: 16  hlasov
Proti: 1 hlas
Zdržali sa: 1 

b) Voľba člena  kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pani Luciana Hudcovicová

Za: 17  hlasov
Proti: 0  hlasov
Zdržali sa: 1  hlasov

c) Voľba člena  kontrolnej a revíznej komisie, kandidát pán Jambor

Za: 17  hlasov
Proti: 0  hlasov
Zdržali sa: 1  hlasov

Výročná členská schôdza schvaľuje Uznesenie č. 4:

Výročná členská schôdza zvolila:

a) pani Veroniku Handzušovú, do funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie;
b) Pani Lucianu Hudcovicovú, do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;
c) Pána Slavomíra Jambora, do funkcie člena kontrolnej a  revíznej komisie;

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Ad. 5: Keďže  sa  program výročnej  členskej  schôdze  Združenia  vyčerpal,  novozvolený 
predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie výročnej schôdze ukončil. 

V Starej Turej, dňa 22.02 2009

_____________________________ ___________________________
predseda združenia           overovateľ


