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                                            ZÁPISNICA 
z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice 

konaného dňa 27.06.2016 
_______________________________________________________________________________  
Číslo zápisnice:   01/2016 
Názov združenia:  STK Lokomotíva Košice 
Názov zasadajúceho orgánu: Valné zhromaždenie 
Deň konania zasadnutia:  27.06.2016 
Miesto konania zasadnutia: Čermeľská 1, Košice 
Čas začiatku zasadnutia: 17.00 hod. 
Čas ukončenia zasadnutia: 19.30 hod. 
 
Predsedajúci:   Ing.Erich Reho, nar. 02.01.1963 
Zapisovateľ:   Ing.Štefan Németh, nar. 08.07.1974 
 
Plánovaný program: 
1. Otvorenie  
2. Odsúhlasenie účtovnej uzávierky za rok 2015 a stav financií  
3. Informácia predsedu po ukončení súťažného ročníka 2015/2016  
4. Návrh súťaží na súťažný ročník 2016/2017  
5. Návrh a úpravy Stanov STK Lokomotíva Košice v zmysle zákona  č.440/2015 Z.z. 
6.    Návrh a voľba nového predsedu 
7.    Návrh a voľba výkonného výboru 
8.    Diskusia 
9.    Záver 
 
 

Rokovanie o jednotlivých bodoch: 
 
 
K bodu 1.  
Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu zasadnutia  
 
Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal tajomník  občianskeho združenia STK Lokomotíva Ing. Štefan Németh. 
Ten konštatuje, že  materiály a programu valného zhromaždenia boli zverejnené na internetovej stránke klubu v 
dostatočnom časovom odstupe pred konaním Valného zhromaždenia.  Pokiaľ zo zápisnice nevyplýva inak, zasadnutie 
tohto Valného zhromaždenia sa uskutočňuje podľa pravidiel a zásad vyplývajúcich zo Stanov občianskeho združenia 
schválených dňa 12.06.2002. Zároveň po preskúmaní účasti konštatuje: 
 
Prítomní členovia orgánu:               /podľa prezenčnej listiny/    
Neprítomní členovia orgánu:  0         
Uznášaniaschopnosť: členská schôdza je uznášania schopná      
          
p. Németh predniesol návrh na schválenie plánovaného programu Valného zhromaždenia. O predloženom návrhu sa 
uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
ZA: 16     
PROTI: 0    
ZDRŽAL SA: 0    
VÝSLEDOK: Valné zhromaždenie schválilo program jednohlasne bez pripomienok  
 
Uznesenie č. 1/ 01/2016 
Valné zhromaždenie schválilo navrhovaný program takto: 
1. Otvorenie  
2. Odsúhlasenie účtovnej uzávierky za rok 2015 a stav financií  
3. Informácia predsedu po ukončení súťažného ročníka 2015/2016  
4. Návrh súťaží na súťažný ročník 2016/2017  



 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice  zo dňa 27.06.2016                   Strana 2 

 

5. Návrh a úpravy Stanov STK Lokomotíva Košice v zmysle zákona  č.440/2015 Z.z. 
6.    Návrh a voľba nového predsedu 
7.    Návrh a voľba výkonného výboru 
8.    Diskusia 
9.    Záver 
 
 
K bodu 2.  
Odsúhlasenie účtovnej uzávierky za rok 2015 a stav financií 
 
Valnému zhromaždeniu bola p. Rehovou predložená účtová uzávierka za rok 2015 a členovia boli oboznámení zo stavom 
financií, predložené skutočnosti  zobrali na vedomie.  
 
 
 
K bodu 3.  
Informácia predsedu po ukončení súťažného ročníka 2015/2016 
 
Predsedajúci informoval členov valného zhromaždenia o športových úspechoch v sezóne 2015/2016. Konštatoval, že za 
posledných 6 rokov, je to najúspešnejšia sezóna. Vyjadril poďakovanie všetkým súťažiacim a poprial veľa športových 
úspechov v nasledujúcej sezóne. 
 
K bodu 4.  
Návrh súťaží na súťažný ročník 2016/2017 
 
Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu návrh súťaží v súťažnom ročníku 2016/2017.   
 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
ZA: 16     
PROTI: 0    
ZDRŽAL SA: 0    
VÝSLEDOK:  
 
Uznesenie č. 2/ 01/2016 
Valné zhromaždenie schválilo predložený návrh súťažného ročníka 2016/2017. 
 
K bodu 5.  
Návrh a úpravy Stanov STK Lokomotíva Košice v zmysle zákona  č.440/2015 Z.z. 
 
Predsedajúci predniesol návrh na schválenie nového znenia stanov STK Lokomotíva Košice za účelom zosúladenia ich 
znenia s platnou legislatívou, a to zákonom č. 440/2014 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Predsedajúci konštatuje, že jednotliví členovia mali dostatočný čas na oboznámenia sa s textom nového znenia. Znenie 
predloženého textu nových stanov združenia tvorí prílohu tejto zápisnice. V rámci pripomienok boli zohľadnené 
nasledovné zmeny: 
 
V bodoch: 3.1. sa slová Predseda združenia nahradia slovami  „Výkonného výboru“ 
                 3.3. sa slová Predseda združenia nahradia slovami „Predseda na základe rozhodnutia Výkonného výboru“ 
                 6.1 sa slová Predseda  nahradia slovami „Výkonného výboru“ 
                 6.6. b, sa suma 3000 eur mení na sumu 6000 eur. 
                 8.2. b,   predseda najmä rozhoduje o vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení,  
                           - táto právomoc predsedu sa presúva na výkonný výbor a dopĺňa sa do bodu 7.4. pod písmenom e, 
 
O predloženom a podľa vyššie doplnenom  návrhu stanov  sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
ZA: 16     
PROTI: 0    
ZDRŽAL SA:  0    
VÝSLEDOK: schválené  
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Uznesenie č. 3/ 01/2016 
Valné zhromaždenie schválilo nové znenia stanov občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice v znení, ktoré tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 6.   
Návrh a voľba nového predsedu  
 
Výkonným výborom bol do funkcie predsedu občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice navrhnutý pán Ing. Erich 
Reho. Iný kandidát navrhnutý nebol. 
 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
ZA: 15      
PROTI: 0     
ZDRŽAL SA: 1    
VÝSLEDOK: schválený  
 
Uznesenie č. 4/ 01/2016 
Valné zhromaždenie schválilo za predsedu občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice pána Ing. Ericha Reha 
 
K bodu 7.   
Návrh a voľba výkonného výboru 
 
Členmi združenia boli na kandidátov za členov výkonného výboru navrhnutí nasledovní členovia: 
 
Andrej Dzelinski, Štefan Németh, Roman Macko, Jozef Hrčka. 
 
O navrhnutých kandidátoch prebehlo jednotlivo  hlasovanie. 
 
                              Andrej Dzelinski                         Štefan Németh                      Roman Macko       Jozef Hrčka 
ZA:                                14                           15                                    15                              15 
PROTI:                            0                                          0                                      0                                 0 
ZDRŽAL SA:                   2                                                       1                                      1                                 1   
 
VÝSLEDOK:    schválený                                      schválený                         schválený                    schválený 
 
Uznesenie č. 5/ 01/2016 
 
Valné zhromaždenie schválilo za členov výkonného výboru občianskeho združenia STK Lokomotíva Košice nasledovných 
členov: 
Andrej Dzelinski, Štefan Németh, Roman Macko, Jozef Hrčka. 
 
K bodu 8.   
Diskusia 
 

- p. Macko – adresoval otázku ohľadne fungovania a vzťahov klubu STK Košice – Čaňa voči STK Lokomotíva 
Košice. 
p. Reho vysvetlil skutočnosti vzťahov a zhodnotil klady a zápory fungovania, odporučil prehodnotiť a zvážiť 
vzťahy klubov pred ďalšou sezónou. Stanovil termín do 25.7.2016. 

       -      p. Vargová – poďakovala za ženské družstvo za umožnenú účasť v 1. lige žien. 
 

- p. Reho -  navrhol odsúhlasiť výšku členského príspevku vo výške 12 eur na rok 
 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
 
ZA: 16      
PROTI: 0     
ZDRŽAL SA: 0    
VÝSLEDOK: schválený  
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Uznesenie č. 6/ 01/2016 
Valné zhromaždenie schválilo ročnú výšku členského príspevku pre členov združenia v sume 12,00 EUR ročne so 
splatnosťou za rok 2016 do 15.7.2016. Za nasledujúce  kalendárne roky so splatnosťou do 31.1. daného roka.  
 
K bodu 9.   
Záver 
 
Keďže ďalšie otázky na prerokovanie na Valnom zhromaždení vznesené neboli, predsedajúci poďakoval prítomným za 
účasť a Valné zhromaždenie ukončil. Predseda občianskeho združenia oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
prijatie nových stanov do 15 dní od ich schválenia. Predseda združenia zabezpečí archiváciu tejto zápisnice v súlade 
s platnou legislatívou. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky uznesenia boli prijaté jednomyseľne, žiadny z členov nemal pri 
schvaľovaní jednotlivých bodov odlišné stanovisko, ktoré by bolo nutné zaznamenať. Predseda združenia zároveň 
všetkých prítomných poučil o prípadných opravných prostriedkov voči rozhodnutiam Valného zhromaždenia a zároveň 
zabezpečí zaslanie zápisnice z Valného zhromaždenia všetkým jej členom.  
  
 
V Košiciach  dňa 27.06.2016 
 
Prílohy: 1/ Prezenčná listina 
  2/ Stanovy občianského združenia STK Lokomotíva Košice 
 
 
 
Predsedajúci:  Ing.Erich Reho, nar. 02.01.1963  ......................................... 
 
Zapisovateľ:  Ing.Štefan Németh, nar. 08.07.1974 ......................................... 
 
 
 


