
                                           ZÁPISNICA
z Členskej schôdze občianskeho združenia

…...................................................
konanej dňa …....................

_______________________________________________________________________________ 
Číslo zápisnice: …...........................
Názov združenia: …...........................
Názov zasadajúceho orgánu: Členská schôdza
Deň konania zasadnutia: …...........................
Miesto konania zasadnutia: …........................... /sídlo združenia/
Čas začiatku zasadnutia: …........................... hod.
Čas ukončenia zasadnutia: …........................... hod.

Predsedajúci: …..........................., nar. …...........................
Zapisovateľ: …..........................., nar. …...........................

Plánovaný program Členskej schôdze:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia 
2. Voľba pracovných orgánov 
3. Schválenie nového znenia stanov
4. Rôzne, záver 

Rokovanie o jednotlivých bodoch:

K bodu 1/ 
Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia 

Členskú schôdzu otvoril a prítomných privítal Predseda občianskeho združenia  …............................ Ten konštatuje, že
materiály  na  schválenie  podľa  plánového programu boli  doručené všetkým členom osobne v dostatočnom časovom
odstupe pred konaním Členskej schôdze. Zároveň po preskúmaní účasti konštatuje:

Prítomní členovia orgánu:   8 /podľa prezenčnej listiny/
Neprítomní členovia orgánu:    0 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu:   5
Uznášaniaschopnosť: ÁNO
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia:   5 /jednoduchá väčšina – 50% plus jeden hlas/
nadpolovičná väčšina:   5
dvojtretinová väčšina:   7

Predsedajúci  predniesol  návrh  na  schválenie  plánovaného  programu  Členskej  schôdze.  O predloženom  návrhu  sa
uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:   8
PROTI:   0
ZDRŽAL SA:   0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 1  /2017
Členská schôdza schválila navrhovaný program takto:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu zasadnutia 
2. Voľba pracovných orgánov 
3. Schválenie nového znenia stanov
4. Rôzne, záver 
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K bodu 2/ 
Voľba pracovných orgánov

Predsedajúci predniesol návrh na zvolenie pracovných orgánov takto:
- Predsedajúci: …..........................., nar. …...........................
- Zapisovateľ: …..........................., nar. …...........................

O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:   8
PROTI:   0
ZDRŽAL SA:   0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 2  /2017
Členská schôdza zvolila pracovné orgány takto:
- Predsedajúci: …..........................., nar. …...........................
- Zapisovateľ: …..........................., nar. …...........................

K bodu 3/ 
Schválenie nového znenia stanov

Predsedajúci  predniesol  návrh  na  schválenie  nového  znenia  stanov  za  účelom  zosúladenia  ich  znenia  s platnou
legislatívou a predpismi SSTZ. Predsedajúci konštatuje, že jednotliví členovia mali dostatočný čas na oboznámenia sa
s textom nového znenia, ktorý tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom:
ZA:   8
PROTI:   0
ZDRŽAL SA:   0
VÝSLEDOK: SCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 3  /2017
Členská schôdza schválila nové znenie stanov v súlade s platnou legislatívou a predpismi SSTZ. Úplné znenie stanov
tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 4/  
Rôzne, záver

Keďže ďalšie otázky na prerokovanie na Členskej schôdzi vznesené neboli, predsedajúci poďakoval prítomným za účasť
a Členskú schôdzu ukončil.  Predseda občianskeho združenia oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prijatie
nových stanov. Predseda združenia zabezpečí archiváciu tejto zápisnice v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na
skutočnosť, že všetky uznesenia boli prijaté jednomyseľne, žiadny z členov nemal pri  schvaľovaní jednotlivých bodov
odlišné  stanovisko,  ktoré  by  bolo  nutné  zaznamenať. Predseda  združenia  zároveň  všetkých  prítomných  poučil  o
prípadných opravných prostriedkov voči  rozhodnutiam Členskej  schôdze a zároveň zabezpečí  doručenie zápisnice  z
Členskej schôdze všetkým jej členom.  
 

V ….............. dňa ….............

Prílohy: 1/ Prezenčná listina
2/ Schválené znenie stanov občianskeho združenia
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Predsedajúci/Predseda: …..........................., nar. …........................... .........................................

Zapisovateľ: …..........................., nar. …........................... .........................................

  
 

                                                                                                                                                                                                            Strana 3


