Na rokovanie Mestskej rady mesta Pieš any dňa 09.05.2018

Názov materiálu : NÁVRH NA ZÁNIK ČLENSTVA MESTA PIEŠ ANY
V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ BAZÉN MARTINA VÝPOVEĎOU
Obsah materiálu : Dôvodová správa
Stanovy o.z. Bazén Martina

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na zánik členstva Mesta Piešťany v Občianskom združení Bazén
Martina so sídlom Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, IČO: 37839578, písomnou
výpoveďou v zmysle Čl. III ods.4.1. Stanov Občianskeho združenia Bazén
Martina
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanoviská komisií MsZ
Stanovisko komisie pre financie a podnikanie:
Stanovisko komisie pre legislatívu a právo:
Stanovisko komisie pre šport a rekreáciu:

Spracovateľ :

Ing. Stanislav Mikuš, vedúci Oddelenia finančných služieb
JUDr. Lívia Damboráková, referent Oddelenia právnych
a klientskych služieb

Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dôvodová správa
Uznesením č.167/2001/A zo dňa 28.06.2001 bol schválený vstup Mesta Piešťany do
Občianskeho združenia Bazén Piešťany. Uznesením č.167/2001/C bol schválený návrh znenia
Stanov Občianskeho združenia Bazén Martina s pripomienkami poslancov a hl. kontrolórky.
Dňa 30.04.2002 vzniklo Občianske združenie Bazén Martina, IČO 37839573 so sídlom Nám.
SNP 3, 921 45 Piešťany.
Predmetom činnosti združenia je zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu bazéna
v k.ú. Piešťany, zastupovanie členov združenia v styku so štátnymi orgánmi, dodávateľskými
organizáciami a inými subjektami za účelom dosiahnutia cieľa združenia. Cieľom činnosti
združenia je výstavba bazéna v k.ú. Piešťany a jeho prevádzkovanie.
Podľa stanov združenia sú jeho zakladajúcimi členmi: Športový plavecký klub Kúpele
Piešťany, Klub vodného póla Kúpele Piešťany a Mesto Piešťany.
O činnosti združenia nemáme žiadne informácie. Na MsÚ Piešťany sú doručované výpisy
z účtu tohto združenia, pretože adresa OZ Bazén Martina je totožná s adresou MsÚ.
Tieto výpisy sú účtovným dokladom a o pohyboch na účte je potrebné účtovať.
Z uvedeného dôvodu sme sa pokúšali odovzdať všetky doručené výpisy z účtu štatutárnemu
zástupcovi OZ, ktorého sme kontaktovali e-mailom dňa 21.3.2018 a listom zo dňa 10.4.2018,
s výzvou na prevzatie všetkých výpisov z účtu doručených na adresu MsÚ a s návrhom na
riešenie otázky sídla OZ, alebo zmeny adresy na zasielanie výpisov z účtu OZ Bazén Martina
v banke vedúcej účet OZ.
Nakoľko štatutárny zástupca na e-mail nereagoval, nemáme žiadne informácie
o činnosti OZ, nevieme ako je vedené účtovníctvo OZ, navrhujeme vystúpenie Mesta
Piešťany z Občianskeho združenia Bazén Martina, a to písomnou výpoveďou v súlade s ust.
Čl. III ods.4.1. Stanov Občianskeho združenia Bazén Martina.
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