
 

                                                                                                  

 

 

 

 V Liptovskej Kokave dňa: 17.11.2019 
     
 

 

Zápisnica z  ustanovujúcej schôdze  

Občianskeho združenia Lyžiarsky bežecký klub (LBK) Liptovská  Kokava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Schôdzu otvoril predseda prípravného výboru Peter Vrbičan, privítal prítomných a oboznámil ich 

s návrhom programu schôdze. Program bol jednohlasne chválený nasledovne: 

 

1. Schválenie programu: 

1. Zahájenie, schválenie programu schôdze  

2. Schválenie stanov, volebného a rokovacieho poriadku    

3. Voľba komisií (volebná, mandátová, návrhová)    

4. Voľba orgánov Občianskeho združenia LBK 

5. Informácia o činnosti za minulé roky 

6. Informácia o stave pripravenosti na nadchádzajúcu sezónu: 

a)     stav techniky   (skútre, ratrak) 

b)     technici na údržbu tratí 

c)     nové označenie tratí, banery, informačný a prevádzkový poriadok, orientačné mapy 

d)    parkovanie  

e)    web stránka a FCB profil  

f)     označenie členov Občianskeho združenia LBK na trati      

       7.   Plánované financovanie činnosti Občianskeho združenia   

       8.   Schválenie členského príspevku 

       9.   Rôzne   

      10.   Návrh na  uznesenie 

      11.   Záver  

 

 

 



 

2. Schválenie stanov, rokovacieho a volebného poriadku 

Stanovy, rokovací a volebný poriadok boli prítomnými jednohlasne chválené. 

 

3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

Do návrhovej komisie boli predsedom prípravného výboru navrhnutí členovia: 

Ing. Jaroslav Gajdoš, Ján Fronko, Ivan Šuňavec 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia: 

Miriam Šuňavcová, Miroslav Králik, Milan Bačík 

Do volebnej komisie boli navrhnutí členovia: 

Ing. Július Porubän, Ing. Ivan Jurčo, Ing. Alena Vrbičanová 

Všetky komisie boli jednohlasne schválené. 

 

4.  Voľba orgánov Občianskeho združenia 

Za členov výkonného výboru kandidovali nasledovní členovia: 

Milan Choma, Igor Mitrenga, Miloš Choma, Ing. Jaroslav Gajdoš, Peter Vrbičan 

Kandidujúci členovia boli jednohlasne zvolení. 

Za členov kontrolnej a revíznej komisie kandidovali nasledovní členovia: 

Alena Porubänová, Ján Majzlík 

Kandidujúci členovia boli jednohlasne zvolení. 

 

5. Informácia o činnosti za minulé roky 

Predseda prípravného výboru predniesol informáciu o činnosti za minulé roky, táto jednoznačne 

vyústila do potreby založenia Občianskeho združenia. 

 

 



6.Informácia o stave pripravenosti na nadchádzajúcu sezónu 

Predseda prípravného výboru informoval prítomných o situácii pred nadchádzajúcou sezónou 

v zmysle bodu 6. Programu schôdze 

 

7.Plánované financovanie činnosti OZ 

Predseda prípravného výboru informoval prítomných o dvoch hlavných zdrojoch financovania 

činnosti OZ – dary a členský príspevok 

 

8.Schválenie členského príspevku 

Návrh prípravného výboru o výške členského: dospelí členovia 10€/rok, deti, študenti 

a dôchodcovia 5€/rok bol prítomnými jednohlasne schválený. 

 

9. Rôzne 

V rôznom predseda prípravného výboru informoval o príprave osadenia „Drevuliačky“ (drevená 

postava s podobou lyžiarky – bežkárky) pri cykloaltánku v blízkosti štartu, ďalej informoval 

o funkcii pokladníčky združenia, túto bude vykonávať p. Anna Droppová. Ing. Jaroslav Gajdoš 

vystúpil s informáciou o potrebe orientačnej mapy pre turistov. Ing. Július Porubän informoval 

o potrebe vypracovať nájomnú zmluvu na užívanie snežných skútrov, ktoré sú majetkom obce. 

Zmluvu pripraví predseda Peter Vrbičan. Pani Anna Droppová vystúpila s informáciou o potrebe  

vplývať na ostatných občanov obce Lipt. Kokava, ktorí užívajú bežecké trate, aby sa buď stali 

členmi združenia, alebo prispeli formou daru pre OZ.  

 

10. Návrh na uvnesenie 

Pani Alena Porubänová prečítala návrh na uznesenie (viď. samostatná príloha) 

Uznesenie bolo prítomnými prijate počtom: 

Za: 35 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 



 

11. Záver 

Predseda OZ skonštatoval úspešný priebeh schôdze, počet členov Občianskeho združenia je ku 

dňu 17.11.2019 v počte 35. Ďalej poďakoval prítomným za účasť a poprosil zvolených členov  

výboru a kontrolnej a revíznej komisie aby zostali. V zmysle so stanovami sa potom konala voľba 

predsedu OZ. (volia ho členovia výkonného výboru). Novým predsedom bol na obdobie 4 rokov 

jednohlasne zvolený   Peter Vrbičan. 

 

 

Zapísal:           

Peter Vrbičan 

          

 

 

 

 


