Číslo zápisnice: SDV SK 10/2018

ZÁPISNICA

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou1)
Názov športovej organizácie: Slovenská kanoistika – sekcia divokých vôd
Názov zasadajúceho orgánu: výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej
kanoistiky
Miesto konania zasadnutia: Bratislava
Deň konania zasadnutia: 9. október 2018
Čas začiatku zasadnutia: 10,00 h
Predsedajúci: Richard Galovič

Čas ukončenia zasadnutia: 12,30 h
Zapisovateľ: Ivan Cibák

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):2)
1. Richard Galovič
2. Richard Grigar
3. Róbert Orokocký
4. Igor Ižo
Hostia:
1. Peter Cibák ml.
2. Martin Stanovský
3. Ivan Cibák
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 5
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
❏ ÁNO
❏ NIE
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5
Lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
❏ BOLA
❏ NEBOLA
PROGRAM ZASADNUTIA:3)
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh
Informácia o čerpaní rozpočtu
Reprezentačné družstvá
Komisie
Rôzne

1

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
3
) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
2

1

Predsedajúci Richard Galovič skonštatoval, že počet členov VV nie je dostatočný
a oficiálne zasadnutie ukončil, nakoľko nie je uznášaniaschopné. Členovia výboru následne
pokračovali v neoficiálnom rokovaní, kde sa venovali materiálom svojich komisií.

POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného
orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.
Zapisovateľ:

Predsedajúci:

IVAN CIBÁK
..............................
meno a priezvisko
podpis

RICHARD GALOVIČ
..............................
meno a priezvisko
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI:4)
Tvorí prílohu vyúčtovania zasadnutia výkonného výboru 10/2018 sekcie divokých vôd
Slovenskej kanoistiky a je archivovaná na sekretariáte Slovenskej kanoistiky.

4

) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí
orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.
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