ASOCIÁCIA POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE
Miestna organizácia
B r a t i s l a v a IV
.........................................................
Bratislava 31. januára 2018
Rokovanie výročnej členskej schôdze ─ z v o l a n i e .
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členovia APVV Miestnej organizácie Bratislava IV,
v nadväznosti na rokovanie Predsedníctva MO APVV Bratislava IV si Vás touto cestou dovoľujeme
informovať, že výročná členská schôdza našej miestnej organizácie sa bude konať
vo štvrtok 15. februára 2018 od 15,00 hodiny
v reštaurácii Rock Café na ulici M. Sch. Trnavského 2/c,
areál kúpaliska Rosnička v Bratislave ─ Dúbravke.
Návrh programu rokovania:
•

Prezentácia členov a predaj členských známok na rok 2018:
v čase od 15,00 – 16,00 hod.

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania, privítanie hostí, organizačné otázky
Návrh programu rokovania a jeho schválenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľa zápisnice
Správa o činnosti APVV MO Bratislava IV a jej predsedníctva za rok 2017
Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania
finančných prostriedkov na rok 2018
Správa o stave a vývoji členskej základne APVV MO Bratislava IV v roku 2017
Návrh Plánu činnosti APVV MO Bratislava IV na rok 2018
Správa mandátovej komisie
Príhovor hosťa rokovania
Diskusia
Prijatie uznesenia z rokovania výročnej členskej schôdze
Záver rokovania výročnej členskej schôdze
Občerstvenie – v mieste konania v reštaurácii Rock Café

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oznámenie o konaní výročnej členskej schôdze s programom bude zverejnené na webovej stránke
Asociácie policajtov vo výslužbe www.asociaciapolicajtov.sk
Žiadame členov MO, aby sa o konaní VČS vzájomne informovali.
Vašu účasť na schôdzi prosíme potvrdiť najneskôr do 7. februára 2018
u podpredsedu PaedDr. Vladislava Lišťáka: vladislav.listak@slovanet.sk,
resp. na tel. č. 0908.765655.

Vážení členovia, v súvislosti s predajom členských známok na rok 2018 si Vás dovoľujeme
požiadať:
1. aby ste mali príslušnú čiastku 14,- € v záujme urýchlenia priebehu výdaja známok
pripravenú presne a mali so sebou členský preukaz APVV.
V prípade, že kupujete známku aj pre iného člena, prineste so sebou aj jeho členský
preukaz;
2. v prípade, že ste sa VČS nezúčastnili a členskú známku ste si nezabezpečili
sprostredkovane cez iného člena MO, môžete tak urobiť osobne v utorok 6. marca 2018
v čase 16,00 – 17,00 hod. v rámci pravidelného zasadania Predsedníctva MO v reštaurácii
„U Šrámka“ na Lysákovej ulici v Bratislave – Dúbravke;
3. členský príspevok je možné uhradiť tiež na číslo bankového účtu našej APVV MO
Bratislava IV v Poštovej banke:

IBAN: SK79 6500 0000 0000 2057 4378

V prípade úhrady členskej známky bankovým prevodom/elektronickým bankovníctvom
vyplňte v elektronickom formulári banky aj Vaše meno, priezvisko a aktuálnu adresu;
4. Ak členskú známku uhradenú bankovým prevodom žiadate poslať na Vami uvedenú
adresu poštou, toto uveďte v poznámke a výška úhrady za rok 2018 bude v sume 15,- €.
V súlade so Stanovami APVV pripomíname povinnosť uhradiť členský príspevok
najneskôr do 31. marca 2018.

Predseda
APVV MO Bratislava IV
Ing. Ján PALÁRIK, v. r.

