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Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze OZ IBV Záhumnie 

 zo dňa 12.1.2017 

Program:  
1. prezentácia a kontrola prezentácie splnomocnení vlastníkov, ktorí budú na členskej 

schôdzi zastúpení; 

2. otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; 

3. voľba členov mandátovej komisie (skrutátorov); 

4. správa o výstavbe a stave kolaudácie inžinierskych sietí, 

(prednesú: predsedníčka, podpredseda, Kažimír, Šefčík); 

5. voľby Riadiaceho výboru OZ IBV Záhumnie Krásna; 

6. voľby Dozornej rady OZ IBV Záhumnie Krásna; 

7. rôzne; 

8. uznesenie a záver; 

9. prevzatie zmlúv s VSD. 

 

Zápis k jednotlivým prejednaným bodom: 
 

K bodu 1 : Prezentácia a kontrola prezentácie splnomocnení vlastníkov, ktorí budú na 

členskej schôdzi zastúpení 

Na prezentáciu dohliadali členky riadiaceho výboru Ing. Viera Kuncová a Viera Vojvodová. 

Po ukončení prezentácie potvrdili nasledovné: z celkového počtu platných hlasov 189 bolo 

vydaných 109, prítomnosť 57,67 % členov OZ a konštatovali uznášaniaschopnosť členskej 

schôdze. 

 

K bodu 2: Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Rokovanie členskej schôdze otvoril JUDr. Marek Kažimír, člen riadiaceho výboru privítaním 

všetkých prítomných. Program členskej schôdze bol zaslaný všetkým členom IBV 

v pozvánke. Keďže zo strany členov neodznel žiadny návrh na zmenu, predložil návrh 

za hlasovanie programu. 

Hlasovanie za program členskej schôdze : za: 109 zdržal sa: 0  proti: 0 

 

Za zapisovateľku členskej schôdze bola navrhnutá Marta Petrušová. 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Rudolf Christopher Takáč a Vincent Marton. 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

K bodu 3 : Voľba členov mandátovej komisie ( skrutátorov ) 

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí  Ing. Ladislav Hežel, Mgr.  Ladislav Eperješi, 

Ing. Ján Timár. 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

K bodu 4 : Správa o výstavbe a stave kolaudácie inžinierskych sietí 

Marta Bodnárová, predsedníčka – na poslednej schôdzi pred dvomi mesiacmi odzneli všetky 

dôležití informácie . V zmysle návrhov a pripomienok bola doplnená internetová stránka OZ, 
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priebežne sú zverejňované všetky požadované doklady. Stav financií k 31.12.2016 bol 

533 796,38 €. Bola podaná opätovná žiadosť  na vytýčenie sietí.  

Ing. Július Behún – energetické zariadenia sú dobudované, prebehlo kolaudačné konanie, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.12.2016. To znamená, že jednotlivé stavby sa môžu 

pripájať. Spoločnosť VSE zasielala listy o postupe pripojenia. Zmluvy o pripojení boli 

odovzdané pri prezentácii, alebo si ich môžu prevziať po schôdzi. Výstavba verejného 

osvetlenia prebehne až po ukončení výstavby komunikácií. 

JUD. Marek Kažimír – výstavba vodovodu a kanalizácie – VVS zhromažďuje všetky 

materiály pre kolaudačné konanie- termín odhaduje ešte v priebehu januára. 

MVDr. Ivan Šefčík – na schôdzi v októbri 2016 bol prijatý postup výstavby, v tomto zmysle 

práce pokračujú. Pri realizácii stabilizácie podložia došlo k porušeniu plynového potrubia - 

porucha bola v priebehu dňa odstránená. Aby k takýmto udalostiam nedochádzalo, pristúpili 

k opätovnému vytýčeniu všetkých inžinierskych sietí. Po stabilizácii podložia pristúpili 

k hutneniu a valcovaniu, kde skúšky dopadli podľa predpokladov. Následne bola navážaná 

vrstva štrku, po okrajoch bolo realizované odkanalyzovanie. Kvôli výraznému zhoršeniu 

počasia boli práce pozastavené. Je pripravený harmonogram prác na ďalšie obdobie. 

Pokračovanie prác odhaduje na marec 2017. 

Členská schôdza vzala tieto informácie na vedomie 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

K bodu 5 : Voľba Riadiaceho výboru OZ IBV Záhumnie Krásna 

JUDr. Marek  Kažimír – na základe stanov OZ IBV Záhumnie Krásna, článok V. – volebné 

obdobie všetkých orgánov združenia je stanovené na dobu  piatich rokov.  Volebné obdobie 

uplynulo 8.1.2017 a  je potrebné zvoliť nových členov. Doterajšími členmi riadiaceho výboru 

: predseda – Marta Bodnárová, podpredseda Ing. Július Behún, pokladník – Ing. Ján Timár, 

členovia – JUDr. Marek Kažimír, Ing. Peter Sekula, Ing. Viera Kuncová, Viera Vojvodová.  

Rozprava : 

Keďže zo strany členov OZ nezazneli žiadne návrhy na nových členov riadiaceho výboru, 

JUDr. Marek Kažimír navrhol, aby riadiaci výbor pracoval v pôvodnom zložení, t.j. predseda 

– Marta Bodnárová, podpredseda Ing. Július Behún, pokladník – Ing. Ján Timár, členovia – 

JUDr. Marek Kažimír, Ing. Peter Sekula, Ing. Viera Kuncová, Viera Vojvodová. 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

K bodu 6 : Voľba Dozornej rady OZ IBV Záhumnie Krásna 

JUDr. Marek Kažimír -  vymenoval doterajších členov dozornej rady OZ  :  

predseda – Ladislav Eperješi, členovia – Ladislav Hežel, Adam Fiala, Vincent Marton, 

Marcel Janeček, Irena Kubičková, Ján Lacko. Ján Lacko sa vzdáva členstva v dozornej rade, 

je potrebné navrhnúť nového člena.  

Rozprava : 

Marta Bodnárová – navrhla za nového člena dozornej rady Jána Magura.  

JUDr. Marek Kažimír- navrhol hlasovanie za to, aby dozorná rada pracovala v nasledovnom 

zložení : predseda – Ladislav Eperješi, členovia – Ladislav Hežel, Adam Fiala, Vincent 

Marton, Marcel Janeček, Irena Kubičková, Ján Magur. 

Hlasovanie:    za: 109  zdržal sa: 0  proti: 0 

 

K bodu  7 : Rôzne 

Ing. Vladimír Saxa- zástupca spoločnosti Saxa s.r.o. sídliacej na Ukrajinskej ulici.  

Sprostredkúva predaj tlakových čerpadiel, ktoré sú súčasťou tlakovej kanalizácie. Spoločnosť 
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zabezpečuje záručný a pozáručný servis a v prípade záujmu podrobnejšie informácie poskytnú 

v sídle spoločnosti. 

Marta Bodnárová – vyjadruje sa k financiám, OZ potrebuje uhradiť ešte  väčšie faktúry 

v sume cca 300 000,- € za komunikácie, vsakovačky, zamerania, po ich úhrade ostane na účte 

cca 200 000,- €. Peniaze by sa mali získať z projektu VSD, od MČ na cesty a získaním 

nových členov. V marci pripravia ďalšiu schôdzu, na ktorej poskytnú aktuálne informácie. 

  

K bodu 8 : Záver  

Marta Bodnárová – poďakovala sa za prejavenú dôveru pri opätovnom zvolení do funkcie 

predsedníčky OZ. Všetkým členom dozornej rady a riadiaceho výberu sa poďakovala 

za doterajšiu prácu a popriala im veľa úspechov v ďalšom volebnom období. 

JUDr. Marek Kažimír – poďakoval sa za doterajšiu spoluprácu. Vyjadril sa za MČ Košice -

Krásna, ktorá prispeje podľa výsledku hospodárenia za minulý rok  výškou 110 000,- €, 

takýto návrh pôjde na schválenie do miestneho zastupiteľstva. Poďakovaním sa za účasť 

všetkým prítomným členskú schôdzu ukončil. 

 

 

Košice- Krásna  12.1.2017 

 

 

Zapísala : Marta Petrušová 

 

 

Zápis overili : Ing. Rudolf Christopher Takáč, v.r. 

                        Vincent Marton, v.r. 

 

 

 

 

                                                                                                            Marta Bodnárová, v.r. 

                                          predsedníčka združenia 
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