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Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 17.12.2016 v Červeníku 

 

Dňa 17.12.2016 o 14:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza 

členov RC Model klub Trnava. 

Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že 

členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 15 členov z 33 a jeden čakateľ, pričom 

prítomných členov z hlasovacím právom bolo 15, jedno slpnomocnenie na hlasovanie mal predseda 

klubu od podpredsedu ktorý bol PN z celkového počtu 31 členov s hlasovacím právom (podľa stanov 

hlasovacie právo nemajú hosťujúci členovia). Takže k dispozícii bolo 16 hlasov z 31, pričom za 5 člennú 

radu klubu bol prítomný predseda, pokladník a člen rady. 

Následne bol schválený nasledovný program schôdze: 

1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu. 

2. Ukončenie členstva na vlastnú žiadosť Jiří V., Matej K. 

3. Prijatie nového člena Vladimír M. 

4. Prestávka na občerstvenie (15:00) 

5. Správa o činnosti v roku 2016,  (plnenie úloh latrína, veterný rukáv, úprava plochy, preukazy, 

akcie), predloženie prehľadu financovania klubu. 

6. Plán činnosti na rok 2017. Riešenie novej plochy v prípade že aktuálna bude zastavaná 

logistickým parkom 

7. Účasť na brigádach (kosiči?). 

8. Info o zvýšení členského v ZMOSe + rodné čísla. 

9. Rôzne 

10. Výber členského na rok 2017 

Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu. 

Predseda prečítal žiadosť členov Jiřího V., Mateja K. na ukončenie členstva v klube na vlastnú žiadosť. 

Žiadosť bola jednohlasne prijatá a členstvo v klube im bolo k 17.12.2016 ukončené. 

Prešli sme k tretiemu bodu programu – prijatiu Vladimíra M. za nového člena klubu. Predseda predložil 

návrh a požiadal čakateľa aby sa predstavil. Po predstavení a pár otázkach od členov klubu dal predseda 

hlasovať o prijatí za člena klubu. Prijatie bolo jednohlasne odsúhlasené. 

Po týchto bodoch sa zmenil počet prítomných hlasov + splnomocnenie na 17 z 30 členov s hlasovacím 

právom. 

Pred občerstvením v rámci bodu 4. Štefan R. objasnil aktuálne vlastnícke pomery letiskovej plochy 

v súvislosti so zámerom vybudovať na nej logistický park. Dohodlo sa že klub začne proces získania 

náhradnej plochy napríklad prenájmom od mesta, nakoľko súčasní plocha pravdepodobne bude slúžiť už 

len jeden rok. Potom nasledovalo občerstvenie. 

http://www.rcmktrnava.sk/
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V bode 5. Predseda predniesol správu o činnosti za rok 2016, konštatoval splnenie úloh úloh latrína, 

veterný rukáv pričom vyzdvihol aktivitu Milana H., za čo mu poďakoval. Informoval o čiastočnom splnení 

úlohy členské preukazy, ktorá stroskotala na nedodaní fotiek niektorých členov klubu. V rámci úlohy 

úprava plochy bol zakúpený vertikutátor, plocha bola na jar dvakrát vertikutovaná, bola zabezpečená 

odborná obhliadka. 

Bol predložený výpis o finančných pohyboch na účte klubu s konštatovaním že všetky príjmy aj výdaje 

prebiehajú cez klubový účet vo Fio Banke. Stav účtu k 17.12.2015 bol 4 944,37€, príjem z 2% dane bol 

969,23€, zvyšok bol príjem z členského vrátane pokút a darov. Výdaje boli 1513,76€ z toho 428€ 

vertikutátor a 426€ nová kosačka Kawasaki. 

V bode 6. – plán činnosti na rok  rok 2016, sme odsúhlasili jednu klubovú akciu na jar, pravdepodobne 

v máji, podľa počasia a jednu jesennú klubovú akciu okolo termínu trnavského jarmoku. Okrem toho sa 

budú podľa záujmu členov konať malé klubové stretnutia. Vrámci akcíí bude podľa potreby uskutočnená 

členská schôdza aby sa mohli prerokovať aktuálne úlohy. 

V bode 7. bola predložená tabuľka účasti na brigádach, boli vybrané pokuty od prítomných členov. Bol 

predložený návrh vyčleniť partiu (4 členovia) ktorá bude poverená kosením, čím sa odstráni problém 

s účasťou na kosení.Kosiť budú podľa potreby, prevažne počas týždňa. Za túto činnosť bolo navrhnuté 

ich odmeniť sumou cca 240€ (8 kosení á 30€) na konci roku. Návrh bol po diskusii jednohlasne prijatý. 

Na členoch zostanú len veľké brigády, nie kosenie. Tým sa zároveň ruší predpísaný počet brigádnických 

hodín. Plocha sa bude len udržiavať vzhľadom na očakávané zabranie logistickým parkom. 

V bode 8. Predseda informoval že došlo k zvýšeniu členského v ZMOSe a že bude úpotrebné dodať aj 

rodné čísla. Táto informácia sa týka len členov ktorí sú aj členmi ZMOSu. Členské treba uhradiť na 

klubový účet do konca januára 2017 aj s odoslaním info o rodnom čísle predsedovi. Ten zabezpečí ďaľšiu 

komunikáciu so ZMOSom.  Klubové členské zostáva bez zmeny. 

V bode 9. nebola diskusia. 

Bod 10. Výber členského prebehol bez komplikácií, vybralo sa 285€ na členskom do klubu, 16,60€ do 

ZMOSu a 40€ na pokutách za brigády. Ostatní členovia uhradia členské na klubový účet vo FIO banke. 

Členské sa nezmenilo 25€ pracujúci, 10€ dôchodcovia, ZŤP a žiaci 1€. Pre ZMOS seniori 10€, ktoré 

treba zaplatiť do konca januára 2017. 

Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu a zaželal štastné a pokojné sviatky, a veľa zdravia 

do nového roku. 

 

 

 

 

zapísal Ing. Daniel Petrík,     overil Milan Herka 

            predseda klubu.        člen rady klubu 
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