
Uznesenie 

z výročnej členskej schôdze Klubu plávania AQUACITY Poprad  

ktorá sa konala dňa 22. januára 2018  

 

Uznesenie č. 1/18 

Členská schôdza berie na vedomie: 

a) správu o činnosti Klubu plávania AQUACITY Poprad (ďalej len klubu) za obdobie od ostatnej čl. 

schôdze 

b) správu o hospodárení klubu za rok 2017 

c) rozpočet klubu na rok 2018 

d) správu dozornej rady klubu za obdobie od ostatnej členskej schôdze. 

e) menovanie Bc. Petra Gurčíka, ako zástupcu Aquapark Poprad s.r.o do správnej rady klubu  

f) menovanie Ing. Mariána Mattu, ako zástupcu Mesta Poprad do správnej rady klubu. 

 

 

 

Uznesenie č. 2/18 

Členská schôdza schvaľuje: 

a) Rokovací poriadok a volebný poriadok volebnej členskej schôdze Klubu 

 

b) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: 

Miroslav Daňo 

Ján Sopko 

Jana Lenártová 

 

c) volebnú komisiu v zložení 

Luboš Krempaský 

Valéria Horníková 

Ladislav Dzivjak 

 

d) Voľbu členov dozornej rady priamym hlasovaním. 

 

Uznesenie č. 3/18 

Členská schôdza volí týchto členov správnej rady klubu:  

 

Kosecová Andrea   Fábry Radoslav 

 

Pavlík Jozef              Pitoňák Martin 

 

Uznesenie č. 4/18 

Členská schôdza potvrdzuje nasledovné zloženie správnej rady klubu: 

 

1. Peter Gurčík,  

2. Marián Matta 

3. Kosecová Andrea 

4. Fábry Radoslav 

5. Pavlík Jozef 

6. Pitoňák Martin 

7. Miloš Božik 

 

 

Uznesenie č. 5/18 

Členská schôdza volí: 



Dozornú radu klubu v tomto zložení:        Peter Kuruc 

 

             Ján Sopko 

 

             Mário Svisták 

 

 

Uznesenie č. 6/18 

Členská schôdza ďalej berie na vedomie: 

a) voľbu prezidenta a viceprezidenta klubu, ktoré v súlade so stanovami vykonala správna rada klubu 

v súlade so stanovami ods. 2, a ods. 6. počas výročnej členskej schôdze klubu s týmto výsledkom: 

 

za prezidenta klubu bol zvolený: Bc. Peter Gurčík , nar.31.8.1983, Levočská 845/13, 05801 Poprad  

 

za viceprezidenta klubu bol zvolený  PhDr.Jozef Pavlík, nar. 23.10.1953, Tajovského 2605/18, 05801 

Poprad  

 

  

 

b) nomináciu Mgr. Miloš Božíka za člena správnej rady v zmysle stanov Klubu plávania AQUACITY 

Poprad čl. XVIII ods. 2 písm. d) 

 

Uznesenie č. 7/18 

Členská schôdza ukladá: 

a) správnej rade a manažérovi klubu zapracovať do plánov svojej činnosti námety z diskusie na 

výročnej členskej schôdzi klubu. 

 

 

Toto uznesenie bolo schválené.  jednomyseľne    -   väčšinou hlasov (*nehodiace sa škrtnite)  

hlasovaním všetkých prítomných členov s hlasom rozhodujúcim. 

 

 

 

V Poprade 22. 1. 2018 

 

 

 

 

Členovia mandátovej a návrhovej komisie: 

 

 

 

............................................  .............................................  ..................................... 

   Jana Lenártová         Ján Sopko      Miroslav Daňo 


