
 
 

 

 

 

 0915 771 870  www.arboretum.sav.sk/oz-priatel-arboreta/ 

IČO:  42202884  e-mail: ozpriatelam@savba.sk 
 

Priateľ Arboréta Mlyňany 
občianske združenie 
Vieska nad Žitavou 178, 951 52 
 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného 28 .2. 2011 

 

Prítomní: viď listinu prítomných  (listina je k nahliadnutiu na Predsedníctve OZ PAM) 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Prijatie nových členov 
3. Správa o činnosti za rok 2010 
4. Správa o hospodárení za rok 2010 
5. Návrh výšky členského na rok 2011 
6. Informácia k 2% dani z príjmu 
7. Rôzne, diskusia 
8. Záver 

 

1. Otvorenie 

Valné zhromaždenie otvorila a viedla predsedkyňa OZ Sylvia Straková. Navrhovaný program 
bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov Valného zhromaždenia. 

 

2. Prijatie nových členov 

Ku dňu 28.2. 2011 má OZ PAM 28 riadnych členov a 1 podporného člena. 

 

3. Správa o činnosti za rok 2010 

Ing. Marek Barta, PhD. informoval prítomných členov o činnosti OZ za rok 2010, prezentoval 
podané projekty na uverejnené výzvy. 

 

4. Správa o hospodárení za rok 2010 

Ing. Zuzana Švecová informovala prítomných hospodárení OZ za rok 2010, správa 
o hospodárení je prílohou zápisnice. 

 

5. Návrh výšky členského na rok 2011 

Predsedkyňa OZ PAM Straková navrhla členský príspevok vo výške 10,- €.  

Uznesenie č. 1/2011  

Valné zhromaždenie (prítomní členovia OZ PAM) schvaľujú členský príspevok vo výške 10,-€.
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Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6.  Informácia k 2% dani z príjmov – daňovej asignácií  

Predsedkyňa OZ PAM Straková informovala prítomných členov o podmienkach registrácie OZ 
do centrálneho registra právnických osôb, registrácia prebieha od 1. septembra do 15. 
decembra daného roku. 

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany, bude zaregistrované do centrálneho registra 
v stanovenej lehote, aby v roku 2012 mohlo prijímať 2% dane z príjmov. 

 

7. Rôzne, diskusia 

Ing. Hoťka, PhD. navrhol predsedníctvu OZ zorganizovať dobrovoľnú brigádu pre členov OZ 
na začiatku sezóny v AM SAV. Ing. Konôpková, PhD. upozornila prítomných členov OZ na 
potrebu vzájomne sa informovať o existujúcich výzvach pre podávanie projektov s cieľom 
zvýšiť šance OZ na zapojenie sa do zaujímavých výziev a získať financie na realizáciu 
projektov. Predsedníctvo OZ navrhlo členom, aby sa členské preukazy vydávali každoročne 
a odovzdali členom po zaplatení členského príspevku. Prof. Hrubík v tejto súvislosti navrhol 
zmenu formátu preukazu, tak aby nebolo potrebné každoročne vyrábať pre všetkývh členov 
nové preukazy. Predsedníctvo OZ ďalej oznámilo členom zámer zorganizovať spoločný výlet 
do Maďarska pri príležitosti Ambrózyho dní v arboréte Jeli. 

 

9. Záver 

Valné zhromaždenie ukončila a prítomným poďakovala za účasť predsedkyňa OZ PAM 
Straková. 

 
Za správnosť: Ing. Barta, PhD. 
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