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Uznesenia prijaté na členskej schôdzi občianskeho združenia IBV Záhumnie 
dňa 12.04.2015 

 
 
 
Členská schôdza schvaľuje:  

1. doplnenie programu členskej schôdze o bod programu:  
7/1- zmena  uznesenia A17, ktoré bolo schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 
07.09.2014; 
9/1: informácia o alternatívach vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody (Ján 
Kubička, Ing. Peter Klik); 

2. program členskej schôdze; 

3. zapisovateľa:  p.Koporovú; 

4. mandátovú komisiu ( skrutátorov) v zložení: p. Eperješi, p.Timár, p.Héžel; 

5. zrušenie uznesenia A/17 zo dňa 07.09.2014 v znení: 
,,Príspevok na zabezpečenie financovania výstavby inžinierskych sieti v lokalite IBV 
Záhumnie Krásna po  31.3.2015 vo výške 6.500,- €/1 prípojné miesto.“; 
 

6. Príspevok pre členov občianskeho združenia IBV Záhumnie Krásna na zabezpečenie 
financovania výstavby inžinierskych sieti v lokalite IBV Záhumnie Krásna, splatný 
v termíne  do 30.04.2015 vo výške 5.000,- EUR na jedno prípojné miesto 
 

7. Príspevok pre členov občianskeho združenia IBV Záhumnie Krásna na zabezpečenie 
financovania výstavby inžinierskych sieti v lokalite IBV Záhumnie Krásna po 
30.04.2015 vo výške 7.500,- EUR na jedno prípojné miesto 
 

8. Príspevok pre nečlenov združenia IBV Záhumnie Krásna na zabezpečenie 
financovania výstavby inžinierskych sieti v lokalite IBV Záhumnie Krásna po 
30.04.2015 vo výške 10.000,- EUR na jedno prípojné miesto 
 
 

Členská schôdza berie na vedomie: 
1. správu o činnosti riadiaceho výboru od poslednej členskej schôdze; 

2. správu o hospodárení občianskeho združenia; 

3. správu Dozornej rady o kontrole hospodárenia a plnení uznesení členskej schôdze; 

4. informáciu o vyhodnotení verejného obstarávania zhotoviteľa inžinierskych stavieb; 

5. informáciu o výstavbe inžinierskych stavieb; 

6. informáciu o opatreniach pre členov a nečlenov občianskeho združenia IBV Záhumnie 

Krásna, ktorí nezaplatili príspevok na zabezpečenie financovania výstavby 

inžinierskych sieti v lokalite IBV Záhumnie Krásna 

7. vzdanie sa člena riadiaceho výboru - pokladníčky  Mgr. Terézie Bialkovej; 

8. vzdanie sa člena dozornej rady Márie Miľovej; 
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9. informáciu o alternatívach vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody; 
10. voľbu: 

a) člena riadiaceho výboru a pokladníka Ing. Jána Timára a poveruje ho vedením 
účtovnej a majetkovej evidencie, 

b) členov dozornej rady: p. Behún, p.Nagyová, 
c) členov odbornej komisie: Sokolová Jarmila, Takáč Rudolf,  Kačkoš Miro, Klik 

Peter, Hake Ľubomír 
 
Členská schôdza ukladá: 
--- 
 
 
 
Zapísala:  K. Koporová, dňa 12.4.2015 
 
Zápis overili: M. Bodnárová, V. Kuncová,  dňa 14.4.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


