Rada AVS Kežmarok, 18.5.2019
Uznesenie
1 Rada AVS berie na vedomie Správu o činnosti predsedníctva od snemu AVS predniesol

predseda AVS (príloha č.1).
2 Zasadnutie RADY akceptuje rozhodnutie pána Holubčíka ohľadom vystúpenia z AVS

a žiada ho, aby poslal kópiu zápisnice, kde bude uvedené, že vystupujú ako ZO z AVS.
Predsedníctvo RADY zabezpečí podľa zákona 83/1990 zrušenie IČO pre ZO AVS
Oravský Podzámok. Predsedníctvo rady zabezpečí odoslanie výzvy pánovi Holubčíkovi
písomnou a elektronickou formou.
- Všetci prítomní za

3 Rada AVS ruší uznesenie Snemu AVS 17.2.2019 časť Schvaľuje: bod č.5 a viď bod 12

o poverení JUDr. Nogu k zastupovaniu AVS v rokovaniach s MPaRV.
- Všetci prítomní za
4

Rada AVS vyjadruje podporu vedeniu AVS zvolenému v demokratických voľbách
v súlade s platnými Stanovami AVS na Sneme 17.2. 2019 v Ružomberku a vyzýva JUDr.
Nogu na verejné ospravedlnenie sa vedeniu AVS za osočovanie, šírenie klamlivých
informácií v mailovej komunikácií a znevažovanie práce členov Predsedníctva Rady
AVS ,alebo na zváženie svojho ďalšieho pôsobenia v AVS, v súlade so Stanovami AVS Článok VI Zánik členstva , vzhľadom na nesúhlas s činnosťou právoplatne zvoleného
vedenia AVS.
- Všetci prítomní za

5 Rada AVS berie na vedomie správu tajomníka AVS o dodržaní ustanovenia § 20a ods. 2

zák. č. 83/1990 Zb. /Zápis do zoznamu občianskych združení/ .
- Zmena organizačných jednotiek bola vybavená. Oravský Podzámok a Žilina nedodali podľa
usmernenia podklady na preregistráciu.

6 Rada AVS berie na vedomie Informáciu Alberta Grossa o žiadostiach o podporu
v podpornom roku 2018/2019 (príloha č. 3) .
- Ukladá rade vyzvať mailom ZO, aby do konca mája poslali podklady k dotáciám
7

Rada AVS berie na vedomie informáciu tajomníka o žiadostiach o schválenie podpory

v podpornom roku 2019/2020.
- Do 26. 5. 2019 nahlásiť záujemcov o úľové váhy
- Naplánovať na koordináciu 5%
- Rada AVS berie na vedomie.

8 Rada AVS schvaľuje miesto a termíny zasadnutí rady:

-

Zasadnutie rady – október v Haliči. Potom rotačným systémom.
Rada AVS berie na vedomie.

9 Rada AVS schvaľuje plán Propagácie AVS na verejnosti - akcie ZO AVS do konca roka

včelárskeho roka 2019 prednesený Antonom Strapkom (príloha č. 4).
10 Rada AVS schvaľuje vstup ZO AVS Bardejovskí včelári ako samostatnej organizácie.
11 Rada AVS zvolila za členov ÚKRK Samuel Vojtasa, Vladimíra Durdíka a Františka

Kuruca.
12 Rada schvaľuje zmenu Stanov AVS podľa predloženého návrhu.

13 Rôzne
Pokladňa

-

Návrh na prevzatie účtu a pokladničnej knihy od Alberta Grossa do 15.6.2019.
Dňom 15.6.2019 zmeniť podpisové vzory k účtu pre Predsedu a Tajomníka.

Hlasovanie o Uznesení :
Za

628 členov AVS

Proti

0 členov AVS

Zdržal sa

0 členov AVS

Uznesenie bolo prijaté celkovým počtom hlasov : 628 členov AVS

V Kežmarku 18.5. 2019
Ing. Ľubomír Mačko
..........................................................
Predseda AVS

