
Občianske združenie Leopoldovský tenisový klub LTC 
Sídlo: Tenisové ihriská, Gucmanova ulica, 920 41 Leopoldov 
Poštová adresa: Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
IČO: 35591021

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia

Miesto konania; Tenisové ihriská, Gucmanova ulica, Leopoldov 
Dátum konania: 22.12.2018 Čas konania: 10:00 hod 
Počet prítomných členov združenia:..... 7.................

Bod 1. Úvod
Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda združenia, ktorý privítal prítomných 

členov a oboznámil ich s programom valného zhromaždenia 
L Úvod.
2. Personálne zmeny
3. VoFba predsedu, podpredsedu a výkonného výboru
4. Informácia o finančnej situácií klubu
5. Návrh nových poplatkov za prenájom kurtov
6. Záver

Za účelom dodržania procedurálnych náležitostí navrhol Martin Krajčovič zvoliť 
overovateľov zápisnice a to: Martin Krajčovič a Martina Gubáňová 
Priebeh hlasovania ohľadne programu a overovateľov zápisnice:
...t:., hlasov bolo za hlasov holo proti ...7... hlasov sa zdržalo 
Za overovateľov zápisnice a podpisov na prezenčnej listine boli zvolení:
1..... Martin Krajčovič..... 2...,Martina Gubáňová....a program VZ bol schválený väčšinou
hlasov.

Bod 2. Personálne zmeny
Ku dňu 22.12.2018 odstúpili s funkcií:

- Vladimír Tačovský z funkcie podpredsedu klubu a pokladníka klubu
- Martina Kyjaci z funkcie tajomníka klubu a Členstva v  klube
- Marián Baraniak a Silvia Orihelová sa vzdali členstva v klube

Bod 3. Voľba predsedu, podpredsedu a výkonného výboru
Vzhľadom k vyššie uvedeným personálnym zmenám vyhlásil predseda Martin Krajčovič 

voľbu nového predsedu a celého výkonného výboru. Členovia LTC navrhli za predsedu 
a zároveň pokladníka Martina Krajčoviča, za podpredsedu Martinu Gubáňovú a za tajomníka 
Vladimíra Tačovského. Priebeh hlasovania ohľadne voľby predsedu, pokladníka, podpredsedu 
a tajomníka, ktorí tvoria výkonný výbor bol nasledovný:
.¿....hlasov bolo za .hlasov bolo proti ......hlasov sa zdržalo
Na základe hlasovania konštatujeme, že predsedom OZ LTC Leopoldov sa stal Martin Krajčovič, 
podpredsedom sa stala Martina Gubáňová a tajomníkom sa stal Ing. Vladimír Tačovský.

Bod 4. Informácia o finančnej situácii klubu
Odstupujúci pokladník klubu Vladimír Tačovský informoval o stave financií na oboch 

bankových účtoch a v pokladni. Informoval o dotáciách od STZ, mesta Leopoldov, ZSE a



o ostatných príjmoch a výdavkoch. Predložil k nahliadnutiu a ku kontrole účtovú dokumentáciu 
k financiám klubu za rok 2018 a odovzdal pokladňu klubu predsedovi Martinovi KrajčovičovĽ

Bod 5. Návrh nových poplatkov za prenájom kurtov

Predseda Martin Krajčovič navrhol zvýšenie poplatkov za prenájom kurtov nasledovne:
1 hodina z 3,50€ na 5€
1 pevná hodina na celú sezónu zo 60€ na 80€

Priebeh hlasovania ohľadne zvýšenia poplatkov bol nasledovný:
. j :...hlasov bolo za ..^...hlasov bolo proti ..ľ2..hlasov sa zdržalo

5. Záver

Predseda OZ LTC Leopoldov poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup a valné 
zhromaždenie ukončil.

V Leopoldove, dňa 22.12.2018


