
Zápisnica zo Zhromaždenia členov Občianskeho združenia LÚKA 

konaného dňa 16. 9. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Činnosť OZ v uplynulom období 
3. Hospodárenie OZ v roku 2013/2014
4. Výška členského príspevku na nasledujúci rok
5. Rozpočet OZ na nasledujúci rok 2014/2015
6. Aktivity OZ na nasledujúci rok
7. Orgány OZ
8. Rôzne
9. Záver

1. Úvod
Na úvod privítala všetkých prítomných p.Poláchová. Prítomní odhlasovali za zapisovateľa 
p.Poláchovú a za overovateľa p.Gubáša.
Hlasovanie č.1:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

2. Činnosť OZ v uplynulom období
OZ pracovalo v uplynulom období v troch rovinách. 
Prvá rovina – akcie OZ:
- šarkaniáda na lúke: 19.10.2013
- upratovanie lúky: 12.4.2014
- komentované vychádzky v okolí lúky - nebol medzi ľuďmi záujem
Druhá rovina – komunikácia OZ s orgánmi samosprávy, ostatnými združeniami, občanmi:
- úspech OZ – zmena územného plánu v lokalite Kráľova hora na rekreáciu 

v prírodnom prostredí: 26.6.2014 (po trojročnom úsilí)
- vyúčtovanie dotácie od MÚ Karlova Ves: 20.12.2013
- stretnutie s riaditeľom CHKO Malé Karpaty o náučnej tabuli: 22.11.2013
- výzva obyvateľom – zber starých historických fotografií lúky a aktivít na lúke: február 

2014
- stretnutie s archivárom Karlovej Vsi p.Matúšom Šrámkom, s oldskautmi: 18.3.2014, 

3.3.2014 
- stretnutie a e-mailová komunikácia s autorkou obrázkov na náučnej tabuli Katarínou 

Krajčiovou: priebežne v roku 2013/2014
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- výzva poslancom MsZ, prečo ešte nie je odsúhlasená zmena ÚP na Kráľovej hore: 
23.4.2014

- článok v občasníku Naša Karlova Ves o histórii záchrany Kráľovej hory: 16.5.2014
- účasť na zasadaní MsZ: 26.6.2014
- povolenie vlastníka pozemku (Magistrát hl.mesta SR Bratislavy) o umiestnení náčnej 

tabule na lúke: 2.6.2014
- podpora vyhlásenia Prvej mestskej prírodnej rezervácie Pramene Vydrice: október 2013
- spoluúčasť OZ na petícii za ochranu lesov na území Bratislavy a za obnovu 

Bratislavského lesného parku,  http://www.ekoforum.sk/peticia/lesy-bratislava: apríl 2014
- podpora iniciatívy “Zachráňme Železnú studničku a Vydricu”: september 2014
- žiadosť na magistrát o likvidáciu inváznej rastliny pohánkovec japonský na lúke: 

23.4.2014
- komunikácia s p.Krempaským (spolupracuje s BROZ) a p.Calpašovou (Magistrát 

hl.mesta SR Bratislavy, odd. ŽP a mestskej zelene) ohľadom likvidácie inváznej rastliny 
pohánkovec japonský na lúke v spolupráci s BROZ: 19.8.2014, 21.8 2014 (inváznu 
rastlinu spolu s ďalšími začne likvidovať majiteľ pozemku v roku 2015 na náklady 
mesta)

- žiadosť na magistrát o finančnú pomoc pri kosení lúky z participatívneho rozpočtu mesta:
15.9.2014

- stretnutie s podobne zmýšľajúcimi OZ iniciované p.Suchánkom (IUR): 8.4.2014
Tretia rovina – zabezpečenie bezproblémovej činnosti OZ:
- nákup/výroba predmetov na akcie a propagáciu OZ (kalendáriky, beachflag, náradie na 

upratovanie lúky apod.): priebežne v roku 2013/2014
- správa web stránky: priebežne v roku 2013/2014

3. Hospodárenie OZ v roku 2013/2014
Peňažný denník OZ za rok 2013 vyhotovila p.Holubová. 
K 31.12.2012 bol stav v pokladni 152,19€, stav na účte 47,69€.
Príjmy OZ: 
- dary: 20€
- členské príspevky: 60€
- dotácia z MÚ Karlova Ves: 1000€
- úroky v banke: 1,07€
Výdavky OZ:
- organizácia podujatí na Kráľovej hore: 457,01€
- propagačné a informačné materiály (tabuľa, kalendáriky, beachflag): 361,20€
- prevádzka web stránky: 142,90€
- drobný spotrebný materiál: 54,78€
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- registrácia prijímateľov 2% z dane: 52,20€
- poštovné, poplatky v banke: 3,10€
K 31.12.2013 bol stav v pokladni 89,50€, stav na účte 120,26€.
Členovia OZ vzali na vedomie správu o hospodárení za rok 2013.
V roku 2014 boli zatiaľ prijatých 535€ za dary a 179,83€ od prijímateľov 2% z dane. Zatiaľ 
OZ realizovalo výdaje vo výške pribl. 140€ za správu web domény, úpravu náučnej tabule, 
kolky, drobný spotrebný materiál a odmeny na súťaže.
K 16.9.2014 bol stav v pokladni: 79,32€, stav na účte: 732,06€.

4. Výška členského príspevku na nasledujúci rok 
Členovia OZ odhlasovali výšku členského príspevku 10€.
Hlasovanie č.2:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

5. Rozpočet OZ na nasledujúci rok 2014/2015
Návrh výdavkov OZ:
- organizácia podujatí OZ: 100€ 

šarkaniáda – ceny (bublifuk, samolepky a sladké odmeny), 
- propagačné a informačné materiály: 450€

vreckové kalendáriky na rok 2015,
náučná tabuľa v spolupráci s CHKO a Speleoklub Trnava (Alexander Lačný),

- prevádzka web stránky: 150€
ročný poplatok za doménu kralovahora.sk, 
správa stránky,

- administratívne úkony: 80€
poštovné, 
povolenie vjazdu vozidiel na akcie,
poplatok za registráciu 2% z dane,

- drobný spotrebný materiál (lepiaca páska, špagát, papiere, euroobaly): 20€.
Členovia OZ odhlasovali rozpočet OZ na nasledujúce obdobie do leta 2015.
Hlasovanie č.3:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

6. Aktivity OZ na nasledujúci rok
V nasledujúcom období od septembra 2014 do júna 2015 plánuje OZ:
- nákup/výroba predmetov na akcie a propagáciu OZ (podľa rozpočtu OZ): priebežne, 
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- šarkaniáda: 18.10.2014 (v prípade nepriaznivého počasia o týždeň neskôr), poslať 
oznámenie o akcii na MÚ Devín, Mestskú políciu, magistrát, reklama v Karloveských 
novinách, plagáty o akcii umiestniť do ZŠ a MŠ v Karlovej Vsi a na Dlhých dieloch, 
prípravné stretnutie dva týždne pred akciou, spolupráca s RC Dlháčik a RC Klbko,

- registrácia OZ na príjem 2% z dane: do 15.12.2014,
- komunikácia o náučnej tabuli s CHKO Malé Karpaty (vychádzkové okruhy, ohniská, 

kosenie lúky): do konca roka 2014,
- ohlásenie drobnej stavby na Stavebnom úrade Devín: do konca októbra 2014,
- komunikácia s autorkou obrázkov na tabuli Katarínou Krajčiovou: priebežne 2014/2015,
- osadenie náčnej tabule na lúke: leto 2015,
- zimné hry na lúke (stavanie iglu, snehuliakov, v prípade vhodného počasia): zima 

2014/2015,
- jarné upratovanie lúky: počas upratovania MČ Karlova Ves, jar 2015,
- letné hry pre deti pri príležitosti MDD: leto 2015 (nie 1.6. kvôli pretlaku akcií pre deti),
- kosenie lúky – riešiť v spolupráci s CHKO, BROZ, na základe skúseností z iných oblastí 

(Sitnianske lúky): jar/leto 2015,
- vyfotenie lokalít s inváznymi rastlinami: jar/leto 2015,
- likvidácia inváznej rastliny pohánkovec japonský na lúke v spolupráci s magistrátom a 

BROZ: koniec leta 2015,
- stretnutie s darcami OZ: zima 2015,
- neustále sledovať činnosť a zasadnutia  poslancov MiZ, MsZ, BSK, na ktorých by 

poslanci mali schvaľovať územný plán mesta, zóny,
- stretnutie s p.Dullom o územnom pláne mesta a územných plánoch zón v Karlovej Vsi: 

zima 2014/2015
- nettworking – stretnutia s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a OZ, UIR p.Suchánek  

(p.Zelina)
- neustále apelovať na samosprávu (MČ, magistrát), aby zverejňovala na svojich stránkach 

informácie o stavebných konaniach apod.,
- správa web stránky, prípadne pridať počítadlo návštevnosti stránky,
- apelovať na Lesy SR, aby nerobili zbytočný výrub na celom území Devínskych Karpát, 

neničili okolie lúky, turistické a cyklistické chodníky, podpora OZ VLK, BROZ
Členovia OZ odhlasovali plán činnosti OZ na nasledujúce obdobie do leta 2015.
Hlasovanie č.4:
za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0

7. Orgány OZ
Členovia OZ potvrdili zloženie Rady OZ, p.Poláchovú vo funkcii predsedníčky OZ, p.Zelinu 
vo funkcii podpredsedu OZ a p.Holubovú znova poverili vedením účtovníctva OZ.
Hlasovanie č.5.:
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za: 5 proti 0 zdržal sa: 0

8. Rôzne
Rada OZ schválila písomnú prihlášku p.Bukovenovej o členstvo v OZ.
Hlasovanie č.6:
za: 3 proti 0 zdržal sa: 0

9. Záver
Predsedníčka OZ p.Poláchová poďakovala prítomným za aktívnu účasť. 

Prílohy
Prezenčná listina

V Bratislave dňa 29. 9. 2014

Zapísala: Lívia Poláchová .....................................................

Overil: Xaver Gubáš  ...............................................................
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