Zväz Modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda
IČO : 005 853 27
DIČ : 20 20 887 165

Zápis
z riadneho zasadnutia Prezídia Zväzu modelárov Slovenska
konaného dňa 8. októbra 2022.
Zasadnutie Prezídia bolo zvolané v súlade so stanovami Zväzu modelárov
Slovenska (ďalej len Zväz).
Prítomní:
Na zasadnutí sa zúčastnilo 6 osôb, menovite:
1. Jaroslav Košťan – Prezident Zväzu;
2. Ľubomír Krupár – Predseda LeM odbornosti;
3. Ivan Kalčevský – Predseda AuM odbornosti;
4. Peter Kapucza – Predseda ŽeM odbornosti – Viceprezident Zväzu;
5. Michal Žitňan – Predseda RaM odbornosti;
6. Andrej Molčányi – predseda Kontrolnej komisie – bez hlasovacieho práva.
Viď priloženú prezenčnú listinu.
Zasadnutie Prezídia bolo v zmysle platných Stanov Zväzu uznášania schopné.
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie;
Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
Správa o aktuálnom stave majetku;
Správa o aktuálnom stave ekonomickej agendy;
Správa o aktuálnom stave personálnej agendy;
Príprava Valného zhromaždenia – program, termín a miesto konania;
Diskusia - rôzne;
Uznesenie.

Priebeh:
1) Otvorenie
V úvode zasadnutia sa navzájom zvítali účastníci a oficiálne ho otvoril
Viceprezident o 10:00 hod.
2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Prezídium navrhlo a hlasovaním schválilo, aby zápis zo zasadnutia vyhotovil
Andrej Molčányi a následne ho overili Peter Kapucza, pričom tento bude potom
bezodkladne zverejnený na WEB-stránke Zväzu.
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za

proti

zdržal sa

nehlasoval

5

0

0

1

3) Správa o aktuálnom stave majetku
Dňa 18. júla 2022 došlo, k úspešnému ukončeniu procesu predaja nehnuteľného
majetku Zväzu, formou pripísania kúpnej finančnej čiastky na bežný účet Zväzu.
Nehnuteľnosť bola predaná za:

700.000,00 €

Všetky záväzky, ktoré mali nájomníci v budove Zväzu voči nám sú k dnešnému
dňu vysporiadané.
Rovnako tak Zväz má vysporiadané všetky svoje Záväzky, plynúce z predaja
nehnuteľnosti (úhrady za energie, za dodávané služby, ako i dane z
nehnuteľnosti).
V ročnom zúčtovaní za rok 2022 bude však nutné uhradiť 21% daň z predaja
nehnuteľnosti v predpokladanej výške 127.575,17 €, nakoľko odpisová hodnota
nehnuteľnosti je 92.499,21 € a jej zostatková hodnota je teda 607.500,79 €.
Zväz disponuje dostatočnými prostriedkami na pokrytie týchto výdavkov, keďže
stav na bankových účtoch ku dňu zasadnutia je nasledovný:
- Bežný účet:
140.581,52 €
- Biznis účet:
16.706,99 €
- Termínovaný:
34,08 €
4) Správa o aktuálnom stave ekonomickej agendy
Stav členskej základne ku dňu zasadnutia je:

45 klubov,
12 individuálnych členov,
632 spolu vydaných licencií.

Príjmy z členského pre rok 2022 ku dňu zasadnutia sú:

8.265,20 €

Celá účtovná agenda Zväzu (dokumentácia, účtovníctvo, zmluvy, zápisy, archív
a pod.) sa nachádzajú v bývalej budove Zväzu, kde nám za týmto účelom
poskytol nový majiteľ miestnosť skladu na druhom poschodí (na konci chodby
vľavo). Korešpondenčná adresa Zväzu ostáva nezmenená, nakoľko nám nový
majiteľ budovy ponechal i poštovú schránku v prízemí budovy.
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V súlade s rozhodnutím prezídia boli poskytnuté dotácie klubom a i individuálnym
členom ktoré boli registrované ku dňu 23. marec 2019 vo Zväze, a to formou
písomne uzatvorenej zmluvy, pričom každá zo zmluvných strán obdržala jeden
rovnopis. Konkrétne šlo o 45 klubov a 9 IČ, celkovo 732 členov, pričom
rozdelených bolo dovedna 562.908 €, keďže na každého člena pripadla dotačná
čiastka vo výške 769 Eur. Pôvodne sa mala rozdeliť čiastka vo výške 572.136 €
medzi 744 členov, konkrétne 49 klubov a 9 IČ (podľa stavu členskej základne zo
dňa 23.3.2019 - ku dňu konania mVZ), no 4 kluby medzičasom zanikli, pričom
kluby SVK-77 a SVK-96 sa rozpadli prestupom ich členov do iných klubov a tým
teda bola uhradená dotácia do klubov kam prestúpili. Klubom SVK-31 a SVK-78
však úplne zaniklo členstvo pre neuhradenie členského a ani jeho neobnovenie v
ponúkanom termíne (do konca mája tohto roku). Zostávajúci podiel v súhrnnej
výške 9.228 € bude dodatočne vyplatený formou písomne uzavretej priamej
dotácie jednotlivým členom Prezídia nasledovne:
Jaroslav Košťan
Peter Kapucza
Ľubomír Krupár
Ivan Kalčevský
Michal Žitňan

–
–
–
–
–

4.000
2.200
1.000
1.000
1.000

€;
€;
€;
€;
€.

Prezídium schválilo hlasovaním toto rozhodnutie nasledovne:
za

proti

zdržal sa

nehlasoval

4

0

1

1

5) Správa o aktuálnom stave personálnej agendy
V súčasnosti pracuje pravidelne pre Zväz za vopred dohodnutú mesačnú odmenu
už len nasledovná osoba:
Denisa Mészárosová
- účtovníčka (SZČO);
Zväz má vysporiadané všetky svoje Záväzky, plynúce z doterajších pracovnoprávnych vzťahov (úhrady miezd, odvodov do fondov, ako i daní z príjmov FO).
6) Príprava Valného zhromaždenia – program, termín a miesto konania
V súlade s platnými Stanovami zvolá Prezídium Valné zhromaždenie Zväzu na
zákl. čl. 8, odst. 4.
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Prezídium sa hlasovaním dohodlo na nasledovnom programe ako i termíne
konania Valného zhromaždenia:
1. Otvorenie;
2. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa;
3. Voľba mandátovej komisie;
4. Správa mandátovej komisie - kontrola uznášania schopnosti;
5. Voľba návrhovej komisie;
6. Voľba overovateľov zápisnice;
7. Návrhy na doplnenie programu a jeho následné schválenie;
8. Správa Prezidenta o činnosti Zväzu;
9. Správa Kontrolnej komisie;
10. Diskusia;
11. Prestávka;
12. Hlasovanie o zániku Zväzu dobrovoľným rozpustením;
13. Správa volebnej komisie o výsledkoch hlasovania;
14. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia;
15. Schválenie uznesenia;
16. Ukončenie.
Termín konania:
a náhradný termín konania:

26. novembra 2022 o 10:00
3. decembra 2022 o 10:00.

Hlasovanie o vyššie uvedenom programe a termínoch prebehlo nasledovne:
za

proti

zdržal sa

nehlasoval

5

0

0

1

Predbežne boli za miesto konania stanovené: priestory reštauračného zariadenia
Brandy’s Pub, Trnavá Hora, okr. Žiar nad Hronom. Pán Ľubomír Krupár zabezpečí
možnosti konania v uvedených priestoroch spolu so stravou pre účastníkov.
Prezídium včas rozpošle (elektronicky) pozvánky účastníkom VZ s hore uvedeným
programom spolu s informáciou o čase a mieste konania, ako o prepatení
cestovných náhrad. Túto agendu zabezpečí z poverenia Prezídia pán Andrej
Molčányi.
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7) Diskusia – rôzne
Zákon o združovaní občanov, č. 83/1990 Zb. §12, odst. 1, písm. a. definuje dva
spôsoby zrušenia združenia: dobrovoľným rozpustením alebo zlúčeným s iným
združením. Prezídium preferuje na VZ zrušenie Zväzu formou dobrovoľného
rozpustenia, pričom likvidátora nemá vopred určeného.
Po predaji nehnuteľnosti v Dunajskej Strede boli rozviazané zmluvy o dodávkach
energii a služieb v uvedenom mieste. To sa týka i služieb pripojenia k Internetu
prostredníctvom spoločnosti UPC, ktorá Zväzu zároveň poskytuje služby WEBhostingu pre účely prevádzky WEB-stránky ako i e-mailov Zväzu. Táto služba
bude prenesená do spoločnosti Webglobe, pričom je potrebné jej uhradiť faktúru
za služby WEB-hostingu na rok dopredu, vo výške 71,86 €. Úhradu zabezpečí pán
Jaroslav Košťan.
O bodoch diskusie bolo hlasované nasledovne:
Za

Proti

zdržal sa

nehlasoval

5

0

0

1

8) Uznesenie
Prezídium berie na vedomie:
1. Správu o aktuálnom stave majetku;
2. Správu o aktuálnom stave ekonomickej agendy;
3. Správu o aktuálnom stave personálnej agendy.
Prezídium schvaľuje:
1. Voľbu zapisovateľa a overovateľa zápisnice;
2. Vyplatenie dotácií členom Prezídia na základe písomných zmlúv;
3. Program a termín (vrátane náhradného) konania Valného zhromaždenia
Zväzu;
Prezídium ukladá:
1. Zabezpečiť miesto konania Valného zhromaždenia a stravu pre účastníkov;
Poverený:
Ľubomír Krupár
termín: bezodkladne
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2. Uhradiť v plnej výške faktúru za WEB-hosting spoločnosti Webglobe na rok
dopredu;
Poverený:
Jaroslav Košťan
termín: do 16.10.2022
3. Zverejniť zápis z tohto zasadnutia, ako aj program nadchádzajúceho
Valného zhromaždenia na WEB-stránke Zväzu;
Poverený:
Andrej Molčányi
termín: do 16.10.2022
4. Pripraviť pozvánky pre účastníkov Valného zhromaždenia a zabezpečiť ich
včasné zaslanie.
Poverený:
Andrej Molčányi
termín: max. 15 dní pred konaním VZ
Uznesenie bolo schválené hlasovaním nasledovne:
Za

Proti

zdržal sa

nehlasoval

5

0

0

1

V závere sa Prezident poďakoval účastníkom za ich účasť ako i podnetné návrhy.
Zápisnicu vypracoval:

Andrej Molčányi

Overovatelia zápisnice:

Peter Kapucza

V Trnavej Hore 8. októbra 2022
Prílohy:
1x Prezenčná listina.
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