ZÁPIS A UZNESENIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA Č. 17/2016
konaného v Žiline 04. 02. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie.
Stav hospodárenia SNA so zameraním na pohľadávky.
Využívanie leteckej techniky a inej techniky poskytovanej na nájom aeroklubom.
Aplikácia zákona č. 440/2015 Z. z. (Zákon o športe) do podmienok SNA.
Príprava konferencie SNA
Rôzne

Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1
Zasadnutie prezídia otvoril prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš.

K bodu č. 2
Prezident SNA predložil podrobný prehľad stavu hospodárenia SNA so zameraním na pohľadávky k 31.12.2015.
Uznesenie:
2.1 Prezídium berie na vedomie informáciu prezidenta SNA k stavu hospodárenia a stavu pohľadávok
k 31.12.2015. .
K bodu č. 3
Bol prerokovaný bod o využívaní leteckej techniky a inej techniky poskytovanej na nájom aeroklubom. Ing.
Filus informoval o využívaní leteckej techniky v správe SNA. Podal podrobnú informáciu o prevádzke a tiež
finančnom krytí nákladov jednotlivých lietadiel. spojených s ich prevádzkou.(Z-526 OM-CRO, OM-RLC)
Štefan Pohanka informoval o využívaní techniky SNA Aeroklubom Dubnica nad Váhom.
C-172 OM-SNA, skončil zmluvný vzťah s Aeroklubom Dubnica nad Váhom je k dispozícii k prenájmu
aeroklubom. Bude vypracovaný návrh zmluvy na prenájom subjektom.
Cisterna A-30, z technického hľadiska nie je ju možné využívať na pôvodné účely, bude ponúknutá ako
nadbytočný majetok na odpredaj. Bude vypracovaná výzva na ponukové konanie.
AN-2 OM-PYB, je využívaná Aeroklubom Dubnica nad Váhom na základe zmluvy bezplatne
s platnosťou do roka 2018. .
Uznesenie:
3.1
KML SNA predloží návrh zmluvy na využívanie a prenájom C-172 OM-SNA.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovedný: predseda KML SNA
3.2
SNA pripraví ponukové konanie na odpredaj cisterny A-30.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovedný: Juraj Filus
3.3.
Miroslav Gábor preverí technický stav transportného vozíka TV 1.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovedný: v texte
K bodu č. 4
Prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš podal podrobnú informáciu k aplikácii Zákona č. 440/2015 Z.z. (Zákon
o športe) do podmienok SNA. Informoval podrobne o zmenách, ktoré v stanovených lehotách bude nutné
splniť v podmienkach SNA ako športového zväzu, ale aj jednotlivých aeroklubov. Tieto zmeny budú
zapracované do stanov SNA. Navrhol poveriť firmu ATACH, s.r.o. spracovať zmenu stanov v súlade
so zákonom podľa ponuky tak, aby mohli byť upravené stanovy predložené na schválenie plénu SNA.
Pri spracovaní zmeny stanov budú s firmou ATACH, s.r.o. konzultované špecifiká typické v podmienkach SNA.
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Uznesenie:
4.1 Ukladá prezidentovi SNA uzatvoriť zmluvu s firmou ATACH, s.r.o., Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky
Grob o spracovaní zmeny stanov SNA v súlade so Zákonom č. 440/2015 Z. z. (Zákonom o športe). .
Termín: 15. 2. 2016

Zodpovedný: v texte

K bodu č.5
V bode 5 bola prerokovaná príprava konferencie SNA, ktorá sa uskutoční 19.3.2016.
Miestnosť pre uskutočnenie konferencie SNA je zabezpečená v Kultúrnom dome Žilina Závodie.
Za ZOČ sa zúčastnia konferencie SNA 3 delegáti, pričom každý ZOČ disponuje jedným hlasom
rozhodujúcim.
Bol predložený program konferencie SNA(viď príloha).
Okrem štandardných bodov programu konferencie prezídium SNA navrhuje vložiť bod, ktorý rieši
postavenie členstva ZOČ v SNA.

Uznesenie:
5. 1 Schvaľuje predbežný program konferencie SNA ktorá sa uskutoční 19.3.2016(viď príloha).
5. 2 Schvaľuje zaradiť okrem štandardných bodov programu konferencie návrh prezídia SNA vložiť bod,
ktorý rieši postavenie členstva ZOČ v SNA.
5.3 Prezídium poveruje Miroslava Gábora a Vieru Šmárikovú prípravou definitívnej verzie materiálov
konferencie SNA. Materiály budú distribuované na pripomienkovanie členom prezídia SNA a po
odsúhlasení budú materiály distribuované na jednotlivé ZOČ.
Termín: 14. 2. 2016

Zapísal: Štefan Pohanka

Zodpovední: v texte

Overil: PaedDr. Ján Mikuš
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