
 

Z Á  P  I S N  I C  A 
z členskej  schôdze 

Miestnej organizácie 
Asociácie  policajtov  vo  výslužbe  Štúrovo  

 
 
 
 
     Dňa 28. februára 2020 sa  o 16.00  hod. v priestoroch reštaurácie „SERAY“ v Štúrove  
konala riadna členská schôdza Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Štúrovo 
( ďalej len MO APVV ) spojená so spoločenským posedením. 
 
     Program schôdze : 
 

1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu. 
2. Voľba návrhovej  komisie  a určenie zapisovateľa. 
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019, Vyhodnotenie plnenia  úloh 

z poslednej členskej schôdze a návrh plánu činnosti na rok 2020. 
4. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh 
čerpania finančných prostriedkov na rok 2020. 

5. Správa o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 
2019. 

6. Správa o stave členskej základne. 
7. Odovzdanie ocenení 
8. Diskusia.  
9. Výber členských príspevkov. 
10. Záver – prijatie uznesenia 
11. Spoločenské posedenie s občerstvením 

 
K bodu 1 
 

Členskú schôdzu začal a viedol predseda MO APVV, ktorý privítal všetkých 
prítomných členov vrátane hosťa viceprezidenta APVV Mgr. Ladislava Dömeho.  
Konštatoval, že na schôdzi je podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 55 členov 
prítomných 36 členov a jeden hosť.   

Oboznámil prítomných s návrhom programu a keďže k programu neboli vznesené  
návrhy na zmenu ani doplnenie dal o návrhu programu hlasovať, Výsledok hlasovania : 
za :  36   proti : 0 , zdržal sa :  0. Vzhľadom na uvedené bol program schválený.  
 
K bodu 2  
 

a) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej  komisie : Jána Lenka, 
Jozefa Hrachovického a Ľudovíta Románika a zároveň vyzval prítomných aby 
predložili ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že neboli predložené žiadne návrhy ani 
pripomienky k návrhu predsedníctva bolo o tomto návrhu vykonané hlasovanie 
o všetkých návrhoch naraz. Výsledok hlasovania : za 36, zdržali sa : 0, proti : 0. 



b) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa p. Júliusa Bogdányiho 
a zároveň vyzval prítomných aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu 
neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy. 

 
K bodu 3 
 

Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a vyhodnotenie plnenia  úloh 
z poslednej členskej schôdze predniesol podpredseda MO APVV p. Július Bogdányi a návrh 
plánu činnosti na rok 2020 predniesol p. Ján Lenk.  
 
K bodu 4  
 

Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 a návrh 
čerpania finančných prostriedkov na rok 2020 predniesol pokladník MO APVV p. Tibor 
Struhár. 
 
K bodu 5 
 

Správu o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV za 
obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 predniesol revízor p. Milan Husár 
 
K bodu 6   
 

Správu o stave členskej základne predniesol podpredseda MO APVV. 
 
K bodu 7 
 

Predseda spoločne s  viceprezidentom APVV Mgr. Ladislavom Dömem slávnostne 
odovzdali  členom MO APVV ocenenia k životným jubileám. 
 
K bodu 8 
 

Diskusia   
 
Predseda MO APVV  Štúrovo :  
 

Poďakoval členom predsedníctva MO APVV za vzorný prístup k úlohám, ktoré boli 
kladené na členov predsedníctva v roku 2019. Predseda ďalej požiadal členov MO o väčšiu 
súdržnosť pri organizovaní spoločenských posedení, ktoré sú organizované vedením našej 
MO a to hlavne pri potvrdzovaní účasti na týchto akciách.  
 
Viceprezident Mgr. Ladislav Döme:   
 
 Poďakoval za pozvanie a privítanie a následne oboznámil členov našej MO s obsahom 
prerokovaných tém na XIV. kongrese APVV, ktorý sa konal v dňoch 18. až 20.09. 20219 vo 
Veľkej Lomnici. 
 
K bodu 9 
 



Pokladník MO APVV p. Struhár informoval o stave platenia členských príspevkov na 
rok 2020 s tým, že doposiaľ uhradilo členské príspevky 49 z 55 členov a ubezpečil 
prítomných, že predsedníctvo vykoná všetky potrebné opatrenia, aby každý člen si svoju 
povinnosť v tejto oblasti splnil najneskôr do 31. 3. 2020. V prípadoch keď niekto neuhradí 
členský príspevok bude predsedníctvo postupovať v zmysle stanov t.j. vydá rozhodnutie 
o ukončení členstva a zároveň požiada o vrátenie preukazu a tiež vložky k preukazu.  Ak by 
bývalý člen tieto veci nevrátil bude spôsobenú škodu vymáhať súdnou cestou. 
 
K bodu 10 
 

Predseda návrhovej komisie Ján Lenk predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, 
že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia 
hlasovať s týmto výsledkom : za 36, zdržal sa : 0, proti : 0. 
 

Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 17.00 hod. ukončil s tým, že 
predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň 
ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby MO APVV Štúrovo 
naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov.  

Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, 
boli vybraté aj členské príspevky a akcia bola ukončená o 18.30 h.   
 
 
V Štúrove  28. február 2020 
 
 
Zapísal : podpredseda  MO APVV Štúrovo 
                          Július Bogdányi               
 
 
                                                                                                         Predseda MO APVV 
                                                                                                      Mgr. František Párkanský 
 


