
Zápisnica č. 01/18  zo zasadnutia výboru KKKV zo dňa 29. 3. 2018 

 

Prítomní: Mráz, Bárány, Albert, Bortel, Kertys         Neprítomní: Albert, Páleš 

Hostia: V. Miškieřík 

K bodu 1 

Zostáva v platnosti Záp. č.5. bod j) Páleš pripravý projekt - nákres a výber materiálu 

na opravu zastrešenia schodiska na strážnom domčeku.         Termín: do 15. 3. 2018 

K bodu 2 

a/ Nájomca Michal Clementis podal osobnú výpoveď zo zmluvy o nájme strážneho 

domčeka. S výborom sa dohodol na uvolnení priestorov k 30. Aprílu 2018 

b/ Výbor pripravil a schválil ponuku na správcovskú činnosť od 1.5.2018. V ponuke je 

správcovský domček v hodnote nájmu 300 Eur + energie. Výbor požaduje poplatok 

za nájomné vo výške 100 Eur. Zvyšných 200 Eur by bola ako náhrada za 

správcovskú činnosť. Mráz pripraví ponuku a rozpošle všetkým členom. Po 

vzájomnej dohode je možnosť zavedania plynu. 

c/ Výbor žiadal od nájomcu Clementisa spoluúčasť na prasknutom vodovodnom 

potrubí vo výške 60,00 Eur. Nájomca súhlasí. Vyúčtovanie prebehne pri ukončení 

nájomnej zmluvy. 

d/ V zmysle stanov klubu boli za členov prijatí: Mária Synková, Oldřich Synek, 

Mikuláš Cich a Andrej Bukoveczky. 

e/ Peter Kertys bude kontaktovať firmu Jana Psotku ohladne orezu stromov, aby 

realizácia prebehla čo najskôr. Podľa objednávky, hneď začiatkom apríla. 

f/ Mailovou komunikáciou bola schválená suma 630,00 Eur na opravu prasknutých 

vodovodných rozvodov.  

g/ Mráz informoval o pridelenej dotácii vo výške 500 Eur od BSK a o nezmyselných 

požiadavkách a potvrdeniach od BSK. Žiaľ výbor nie je schopný a ochotný tieto 

požiadavky BSK splniť.   Mráz napíše odpoveď. 

h/ Mráz informoval o grantovej výzve z Dunajského fondu. Nezapojíme sa. 

k/ Vlado Miškieřík informoval o možnostiach opravy vstupnej brány a realizácie 

bránky pre klub RK. 

l/ Bortel pripravil vyúčtovanie s klubom RK. Vyučtovanie bolo zaslané klubu RK. 

m/ Ná základe predchádzajúcich bodov k/ a l/ Mráz zabezpečí spoločné stretnutie 

zástupcov klubov RK a KKKV 

 



n/ Mráz informoval o novinkách na lodeničnej WEBstránke: viď: www.lodenicakkkv.sk 

o/ Výbor požiadal Jara Matulíka o cenový prehľad a ponuku Padellboardu. 

p/ Bárány informoval o nových preukazoch KST, záujemcom rozdal aj známky. 

r/ Výbor upresnil štatút študenta v klube: Študent platí študentský poplatok 

v prípade doloženia dokladu o návšteve školy, max však do 25 rokov. Povinnosť 

odpracovať brigádnicke hodiny v plnej výške je povinný aj študent od 15 rokov. 

s/ Na základe VČS kde bolo odsúhlasené, že každý člen má nárok iba na jednu 

bezplatnú šatňovú skrinku, výbor žiada všetkých členov o uvoľnenie druhých skriniek 

do 31. Mája 2018. Záujemcovia o druhú skrinku môžu požiadať výbor a skrinku. 

Skrinku môžu mať pridelenú po odsúhlasení za poplatok 10,00 Eur na rok, za 

podmienky, že zostane min 6 voľných skriniek pre nových členov. 

t/ Výbor odsúhlasil prenájom bývalej miestnosti správcu pre P. Michalka za sumu 

60,00 Eur/ mesiac + poplatky za energie. 

u/ Bárány informoval o stavbe prehrádzok v starom koryte Dunaja. Výbor všetkých 

žiada o podporu petície proti týmto stavbám. Petícia je na našej WEB stránke. 

 

 

 

 

Nasledujúci výbor bude 19. Apríla 2018 

s bodom programu: Výber správcu zo zaslaných žiadostí 

 

 

 

 

Informácie nájdete aj na www.lodenicakkkv.sk 

Pripomienky a žiadosti výbor rieši aj mailovou poštou. 

 

 

Zapísal: Mráz 

http://www.lodenicakkkv.sk/
http://www.lodenicakkkv.sk/

