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A) Výročná členská schôdza berie na vedomie

1. program Výročnej členskej schôdze konanej dňa 12. 1. 2008
2. návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: Anton Opial a Ján Šamaj,  aby návrhová

komisia  pracovala v zložení: Pavol Bančák ml. a Ing. Ľubomír Holák, volebnú
komisiu v zložení: Jozef Adamec a Sach Iliev Mihaylov a aby zapisovateľom
dnešnej schôdze bol: Mgr. Anton Varecha

3. správu o činnosti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorú predniesol predseda
organizácie Ladislav Kubačák ml.

4. správu o činnosti mužstva žiakov, ktorú predniesol tréner p. Tibor Flatrík
5. správu o činnosti mužstva dorastu Makov „B“, ktorú predniesol p. Ján Kazík
6. správu o činnosti A - mužstva, ktorú predniesol bývalý tréner p. Pavol Bančák ml.
7. správu o hospodárení TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorú z poverenia

hospodárky TJ SPARTAK Vysoká predniesol Mgr. Anton Varecha
8. návrh rozpočtu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na rok 2008 mimo

plánovaných investičných akcií obce
9. správu revíznej komisie za rok 2007, ktorú predniesol člen revíznej komisie p.

Jozef Adamec
10. pripomienku predsedu revíznej komisie, o zavedení účtovnej knihy v bufete

a zavedenie evidencie vstupeniek na futbalové zápasy
11. návrh, aby funkciu predsedu TJ SPARTAK Vysoká vykonával Ladislav Kubačák

ml.
12. príhovor novozvoleného predsedu
13. návrh, aby na výborové schôdze bol prizývaný aj predseda revíznej komisie
14. pripomienku starostu obce, aby bolo doriešené odvádzanie dane z odmeny

rozhodcom a aby organizácia požiadala o DIČ číslo
15. informáciu trénera A – mužstva, ktorým je p. Sacho Iliev Mihaylov o prebiehajúcej

príprave A – mužstva a cieľoch mužstva v nadchádzajúcej sezóne
16. návrh na úpravu Stanov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

17. pripomienku Mgr. Antona Varechu, aby zodpovední vždy k poslednému dňu
v mesiaci predložili účtenky za ten daný mesiac (rozhodcovia, minerálne vody,
hráči – kopačky a brankárske rukavice, hospodárenie v bufete a vstupenky, ostatné
bloky)

18. návrh starostu, aby sa výbor TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou skontaktoval
s členmi, ktorí sa nezúčastňujú na schôdzach TJ SPARTAK Vysoká, nemajú
zaplatené členské príspevky a ani sa nezapájajú do samotného chodu organizácie
a prejednal s nimi ich ďalšie pôsobenie v organizácii.

19. návrh na uznesenie č. VČS-1/2008



2

B) Výročná členská schôdza schvaľuje

1. program Výročnej členskej schôdze konanej dňa 12. 1. 2008
2. aby overovateľmi zápisnice boli: Anton Opial a Ján Šamaj,  aby návrhová komisia

pracovala v zložení: Pavol Bančák ml. a Ing. Ľubomír Holák, volebnú komisiu
v zložení: Jozef Adamec a Sach Iliev Mihaylov a aby zapisovateľom dnešnej
schôdze bol: Mgr. Anton Varecha Správu revíznej komisie za rok 2006

3. správu revíznej komisie za rok 2007 s výhradami a tým i správu o hospodárení za
rok 2007

4. rozpočet TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na rok 2008
5. Stanovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu
6. uznesenie č. VČS-1/2008

C) Výročná členská schôdza volí

1. Ladislava Kubačáka ml. na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

D) Výročná členská schôdza ukladá

1. výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou zaviesť účtovnú knihu v bufete
a zaviesť evidenciu vstupeniek na futbalové zápasy

2. výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na výborové schôdze prizývať aj
predsedu revíznej komisie

3. výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou doriešiť odvádzanie dane z odmeny
rozhodcom a požiadať o DIČ číslo

4. výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou schválené Stanovy zaslať za účelom
ich registrácie na Ministerstvo vnútra SR

5. zodpovedným vždy k poslednému dňu v mesiaci predložiť účtenky za ten daný
mesiac (rozhodcovia, minerálne vody, hráči – kopačky a brankárske rukavice,
hospodárenie v bufete a vstupenky, ostatné bloky)

6. výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou skontaktovať sa s členmi, ktorí sa
nezúčastňujú na schôdzach TJ SPARTAK Vysoká, nemajú zaplatené členské
príspevky a ani sa nezapájajú do samotného chodu organizácie  a prejednal s nimi
ich ďalšie pôsobenie v organizácii

                                                                                        Ladislav Kubačák ml.
                                                                                      predseda TJ SPARTAK

Navrhovatelia:  Ján Šamaj                             ………………………….
                          Anton Opial                          ………………………….
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