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Zápis 

 

zo  zasadnutia Prezídia Zväzu modelárov Slovenska, konaného dňa 16.11.2019 v Dunajskej 
Strede 

 

Prítomní:   Ivan KALČEVSKÝ, Jaroslav KOŠŤAN, Peter KAPUCZA, Michal  ŽITŇAN 

  Jozef ĎURĎA, Zdenek KINČOK 

Ospravedlnení:  Luboš KRUPÁR  

Hostia:  správca budovy p. ANDRUCH 

 
------------------------------------ 

PROGRAM 

- Otvorenie a kontrola zápisu  
- Priebežná informácia o stave ekonomiky zväzu  

• Prehľad o pohybe na účtoch 
- Informácia o stave budovy 

• Informácia o stave prenájmu priestorov 
• Správa budovy 
• Členské na rok 2020 
• Rôzne 

 

------------------------------------ 
 
          Rokovanie otvoril prezident ZMoS o 10:20. 

        - Informácia o stave budovy 

J. Košťan informoval prítomných o stave obsadenosti priestorov v budove ZMoS a o stave vyberania 
nájomného. Platobná disciplína nájomníkov je nevyhovujúca, je nevyhnutné sa tejto problematike 
venovať so zvýšenou pozornosťou. 

        - Prezídium sa rozhodlo ponechať výšku členského po starom – čiže nebude sa zvyšovať. 

        - Na základe vyplatenia repre. LoM štartovné na MS, ktoré bolo len pôžičkou zaväzuje prezídium predsedu             
LoM p.Ďurďu o navrátenie financií na ZMoS. Tak isto treba dodať správu z výjazdu a doložiť výsledkové listiny. 

        - Nakoľko sa prezident nemohol pripojiť na internet, tak nemohol podať informáciu stave na účte, čo mu bolo 
p.Kapuczom vytknuté. Správu podá v čo najbližšej dobe. 

        - Prezident podal správu o vypovedaní nájomníka AT:TAXI k 1.9.2019 a následne má vyžiadať od 
účtovníčky vyčíslenie neuhradených faktúr aj s penále. 

        - Prezídium rozhodlo, že v r.2020 nebudú preplácané žiadne štartovné pre výjazdy reprezentácií. 

        - Vystúpil p. Andruch, že je nutné orezať staré stromy pred budovou, nakoľko už ohrozujú ľudí. P. Andruch 
má nájsť firmu a zistiť nacenenie prác. 

        - p. Kalčevský požadoval zaplatenie členského poplatku pre AuM do ich vrcholnej organizácie EFRA v sume  

700,- euro, čo prezídium schválilo. 
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- P. Kapucza prečítal prezídiu požiadavku neprítomného predsedu LeM p. Krupára o preplatenie sumy 
900 Euro na FAI. Po diskusii vyplynulo, že táto suma nie je možná preplatiť nakoľko LeM už majú vlastnú 
organizáciu. Po rozsiahlej diskusii, kde oponovali p. Košťan a p. Žitňan sa dohodlo, že po dodaní podkladov 
od p. Molčányiho o výške členského za jednotlivé odbornosti sa prezídium elektronickým zasadnutím 
rozhodne, či sa aspoň čiastka 20% zo zaplateného členského nevráti LeM a RaM na kluby. 

  

 
1. Rôzne 

      P. Košťan podal prezídiu informáciu o činnosti s predajom budovy:  

- Prvé stretnutie zo zástupcami firmy AVE prebehlo v máji za účasti p. Kapuczu a p. 

Molčányiho. Zástupcovia si prezreli budovu a povedali že sa ohlásia. Po dvoch mesiacoch 

čakania a žiadnej komunikácie  sme od tejto firmy odstúpili. 

      - V júli oslovil p. Košťan e-mailom dvoch vplyvných ľudí v D.S., ktorí ani nereagovali. 

- V septembri sme dali inzeráty a ozvali sa dve firmy, ktoré mali záujem len o pozemok. 
 

------------------------------------ 
 

UZNESENIE 

  Prezídium ukladá : 

1. Prezidentovi ZMoS: 
- Zaslať podklady členom prezídia o stave financií na účtoch. 
- Žiadať účtovníčku o vyčíslenie neuhradeného nájomného aj penále od fa. AT-TAXI 
- Zistiť, za akú poistku sa má platiť poisťovni Allianz. 

  
Hlasovanie k uzneseniu: 

� ZA: 5 
� Proti: 0 
� Zdržal sa: 0 

 

V Dunajskej Strede, dňa 26.11.2019 

 

Zapísal: 

 Jaroslav Košťan 

 Prezident 

 
Overil:  
 Peter Kapucza 

 Viceprezident 


