Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

Zápis

Z elektronického rokovania Prezídia Zväzu modelárov Slovenska, konaného v dňoch 6.
– 7. 12. 2016

Oslovení:
PROGRAM

1.

Pavol BARBARIČ, Ľubomír SZABADOS, Ivan KALČEVSKÝ, Jaroslav
KOŠŤAN, Michal ŽITŇAN, Peter Kapucza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odvolanie Juraja Bačiaka voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie
Dofinancovanie podujatí v zmysle percentuálneho prerozdelenia
Stav úhrad reprezentantom a iných záväzkov
Doplatok dovolenky p. Penteho
Nefunkčnosť internetovej stránky a prístup k formuláru súťaží
Daň z nehnuteľnosti

Odvolanie Juraja Bačiaka voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie
Kontrolná komisia poverená disciplinárnym konaním doporučila ponechať v platnosti
pokarhanie.
Na základe právnej analýzy celého prípadu je nesprávne, aby bolo ponechané toto
pokarhanie v platnosti, nakoľko Juraj Bačiak podal protest proti porušovaniu pravidiel
na konkrétnej súťaži a následne sťažnosť. Ako sťažovateľ, nemôže byť podľa platného
právneho poriadku trestaný.
Návrh pre prezídium - pokarhanie pre Juraja Bačiaka zrušiť
Výsledok hlasovania:
Ľubomír Szabados
Michal Žitňan
Pavol Barbarič
Jaroslav Košťan
Peter Kapucza
Ivan Kalčevský

2.

odvolať pokarhanie
súhlasí s doporučením KK
odvolať pokarhanie
Zdrzal sa
odvolať pokarhanie
odvolať pokarhanie

Dofinancovanie podujatí v zmysle percentuálneho prerozdelenia
Stav finančných prostriedkov umožňuje prerozdelenie čiastky 10.000 EUR na podporu
činnosti klubov. Finančné prostriedky budú prerozdelené podľa kľúča 50% LeM, 25%
RM, 10% LoM, 10% AM, 5%ŽM.
Peter Kapucza
Ivan Kalčevský
Ľubomír Szabados
Michal Žitňan
Jaroslav Košťan
Pavol Barbarič

súhlas, vzdal sa svojich 5%
Súhlas
Súhlas
Súhlas
Súhlas
Súhlas

Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda

3. Rok 2015 – stav úhrad reprezentantom a iných záväzkov:
Prezident informoval prezídium o stave úhrad. Zostávajúce platby budú vyrovnané
v najbližších dňoch.
4. Dovolenka pána Penteho – bude vyplatená k decembrovej mzde, vrátane odmeny za
splnenenie plánovaného príjmu z nájomného.
5. Webstránka zvazmodelarov.sk – Jaroslav Košťan reklamoval nefunkčnosť stránky
s poukázaním, že je dostupná len cez google.
Funkčnosť bola následne overená z rôznych počítačov, z rôznych operačných
systémov (Windows, Linux, Unix, Apple iOS) a aj rôznych krajín (Švédsko, Holandsko,
Nemecko, Rakúsko, Maďarsko) a stránka je plne funkčná.
Kalendár letecko-modelárskych súťaží a heslá – jedná sa o bezpečnostný prvok a po
pridelení hesla je prístup na pridávanie súťaží zaručený, o čom svedčí počet aktuálne
prihlásených súťaží.
Prístup je mimoriradne jednoduchý a z dôvodu bezpečnosti nebude heslo
odstránené – cieľom je zabrániť neautorizovanému prístupu kohokoľvek, kto nie je
členom ZMoS.
6. Daň z nehnuteľnosti bola uhrádzaná v dvoch splátkach, ako požadoval MÚ Dunajská
Streda. Predpis na daň – rozhodnutie MÚ D. Streda je na sumu: 1441,90 € a bolo
platené nasledovne:
11/03/2016
15/11/2016

suma
suma

744,49
744,50
1488,99

Platil Búda!

Reklamovaný nesprávny variabilný symbol bol telefonicky preverený s oddelením
výberu miestnych daní a pani z tohto oddelenia mi poskytla správny VS.
Rozdiel bude komunikovaný s oddelením výberu miestnych daní a požiadane o jeho
vrátenie, alebo zápočet na rok 2017.

Uznesenie
1. Písomne informovať Juraja Bačiaka o zrušení pokarhania – prezident
2. Vypracovať na základe rozhodnutí rád odborností zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov – GS
3. Uzavrieť doplatenie záväzkov – prezident
4. Uhradenie dovolenky z roku 2015 – vyplatené 9/12/2016
5. Funkčnosť overená a bezpečnostné prvky pre vstup do formulára prihlasovania súťaží
nebudú odstránené
6. Daň z nehnuteľnosti – zariadiť vrátenie rozdielu, alebo zápočet na rok 2017 z uhradenej
dane – prezident
Zapísal:

overil:

Pavol BARBARIČ

Ľubomír SZABADOS

Prezident

Viceprezident

