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Slovenská golfová asociácia v 
likvidácii 
Konferencia SKGA 2018 
Badín, 15.2.2018 

 
 

Zápisnica  
 

zo zasadnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie  v likvidácii  
(ďalej len „Konferencia“) 

                          
 
Miesto konania: Golf and Country Club Hron, Badín 692, 976 32 Badín 
 
Dátum a čas konania: dňa 15.2.2018, od 13.00 hod.  
 
Program: 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Voľba orgánov Konferencie  

1.1. Mandátová komisia 
1.2. Návrhová komisia 
1.3. Skrutátori 
1.4. Zapisovatelia 
1.5. Overovatelia zápisnice 

3. Správa likvidátora 
4. Záver 

 
Bod 1 
Otvorenie, prezentácia 
 

Konferenciu otvoril likvidátor Slavomír Brudňák a privítal prítomných prezidentov 
členských subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Konštatoval, že na 
začiatku zasadnutia sa prezentovalo 21 členov z 38 pozvaných členov a Konferencia je 
v zmysle stanov uznášaniaschopná. 
 
Bod 2 
Voľba orgánov Konferencie (mandátová komisia, návrhová komisia, skrutátori , 
zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  
 
Slavomír Brudňák oznámil prítomným členom, že je potrebné zvoliť orgány 
Konferencie. Vzhľadom  k tomu, že SKGA v likvidácii nemôže použiť kľúč hlasovania 
podľa stanov, navrhol hlasovanie spôsobom 1 člen = 1 hlas. 
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Slavomír Brudňák vyzval prítomných k hlasovaniu o spôsobe hlasovania na 
Konferencii. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia schvaľuje spôsob hlasovania 1 klub = 1 hlas. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 1: 
Za: 21               Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 
 
Slavomír Brudňák navrhol kandidátov na členov orgánov Konferencie nasledovne:  
 
Mandátová komisia: Peter Petrovič, Ján Pečo II., Anton Zelenaj   
Návrhová komisia:  Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Miroslav Mazúch  
Skrutátori:    Mário Letko, Martin Richter, Peter Heneš 
Zapisovatelia:   Kamil Balga, Michala Lašáková  
Overovatelia zápisnice:  Tomáš Lendel, Michal Novotný 
 
Slavomír Brudňák vyzval prítomných k hlasovaniu o voľbe členov jednotlivých orgánov 
Konferencie. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia volí členov orgánov Konferencie nasledovne: 
 
Mandátová komisia: Peter Petrovič, Ján Pečo II., Anton Zelenaj   
Návrhová komisia:  Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Miroslav Mazúch  
Skrutátori:    Mário Letko, Martin Richter, Peter Heneš 
Zapisovatelia:   Kamil Balga, Michala Lašáková 
Overovatelia zápisnice:  Tomáš Lendel, Michal Novotný 
 
Hlasovanie o uznesení č. 2: 
Za: 21               Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 
 
Mandátová komisia oznámila, že si zvolila za svojho predsedu Antona Zelenaja. 
Slavomír Brudňák požiadal Antona Zelenaja o overenie mandátov. 
 
Anton Zelenaj oznámil Konferencii, že mandátová komisia overila počet hlasov 
a platnosť mandátov s tým, že platný počet prítomných členov a počet hlasov je 21. 
 
Slavomír Brudňák predložil návrh programu Konferencie a vyzval prítomných 
k hlasovaniu o programe. 
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Návrh uznesenia 
Konferencia schvaľuje program Konferencie v nasledovnom znení: 
 
1. Otvorenie, prezentácia 
2. Voľba orgánov Konferencie  

1.1  Mandátová komisia 
      1.2  Návrhová komisia 
      1.3  Skrutátori 
      1.4  Zapisovatelia 
      1.5  Overovatelia zápisnice 
3. Správa likvidátora 
4. Záver 
 
Hlasovanie o uznesení č. 3: 
Za: 21               Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
Bod 3 
Správa likvidátora 
 
Slavomír Brudňák predniesol správu likvidátora - 
 
konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku 
Slovenskej golfovej asociácie v likvidácii so sídlom Kukučínova 991/26, 831 02 Bratislava-
Nové Mesto : 
  
Na základe rozhodnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie, z.z.p.o. so sídlom 
Kukučínova 991/26, 831 02 Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.11.2016 vstúpila SKGA do 
likvidácie dňom 1.1.2017 a od tohto termínu používa názov Slovenská golfová asociácia v 
likvidácii (ďalej len „združenie“).  
 
 Dňa 21.04.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 77/2017 publikované pod č. L000610 
oznámenie o vstupe združenia do likvidácie s tým, že likvidátor súčasne vyzval veriteľov 
združenia a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje 
pohľadávky, prípadne iné práva v lehote troch mesiacov od zverejnenia výzvy na adresu 
združenia.  
 
Združenie zostavilo zoznam všetkých známych veriteľov spoločnosti ku dňu 
predchádzajúcemu dňu vstupu združenia do likvidácie. Združenie oznámilo svoj vstup do 
likvidácie všetkým známym veriteľom.  
 
V priebehu trojmesačnej lehoty si neuplatnil svoje pohľadávky voči združeniu žiadny veriteľ.  
Združenie zostavilo mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu 
združenia do likvidácie. Mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2016 bola 
zhodná s riadnou účtovnou závierkou združenia za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 
31.12.2016.   
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Po začatí likvidácie prebiehali úkony spojené so zrušením zmluvných vzťahov, došlo k 
zrušeniu všetkých uzavretých zmluvných vzťahov.  
 
Združenie uzavrelo dňa 15.2.2018 zmluvu o zabezpečení dlhodobej úschovy dokumentácie s 
poskytovateľom Slovenská golfová asociácia, o.z., so sídlom Kukučínova 991/26, 831 02 
Bratislava, IČO: 50 284 363. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť 
správu a dlhodobú úschovu dokumentácie už existujúcej a nových registratúrnych záznamov, 
ktoré budú poskytovateľovi fyzicky odovzdané združením.  
Poskytovateľ je povinný na základe tejto zmluvy vykonať všetky práce, služby a výkony, ktoré 
sú nevyhnutné na to, aby sa riadne a včas zabezpečila správa a úschova dokumentácie. 
Poskytovateľ sa zaviazal zabezpečiť správu a dlhodobú úschovu registratúry v období od 
15.2.2018 do uplynutia všetkých zákonných lehôt určených na úschovu písomností 
a dokumentácie a po uplynutí týchto lehôt vykonať vyradenie a likvidáciu (skartáciu) 
písomností.  
  
Likvidácia združenia bola ukončená k 1.2.2018 a k tomuto dátumu bola dňa 3.2.2018 
vypracovaná mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie za obdobie od 
1.1.2017 do 1.2.2018.  
 
Podľa mimoriadnej účtovnej závierky združenie nevykázalo žiaden hmotný, nehmotný ani 
obežný majetok okrem hotovosti v pokladnici vo výške 355,16 EUR. 
Pasíva združenia boli tvorené len Vlastnými zdrojmi krytia majetku vo výške 355,16 EUR.  
 
Likvidátor navrhuje schváliť nasledovné použitie hotovostných prostriedkov: 

- 33,- EUR zaplatenie správneho poplatku za výmaz združenia 
- 322,16 EUR odplata SKGA, o.z. za správu a uloženie dokumentácie 

 
Po vyššie uvedených platbách bude likvidačný zostatok 0,- EUR. 
 
Likvidátor navrhuje schváliť vykázanú výšku likvidačného zostatku 0,- EUR. 
 
Z dôvodu, že likvidačný zostatok je 0,- EUR, nie je čo rozdeliť medzi členov združenia.  
Slavomír Brudňák vyzval prítomných k hlasovaniu o schválení Správy likvidátora.  
 
Návrh uznesenia 
Konferencia schvaľuje správu likvidátora – konečnú správu o priebehu likvidácie 
a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku Slovenskej golfovej asociácie 
v likvidácii. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 4: 
Za: 21               Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 4 bolo prijaté. 
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Bod 4 
Záver 
 
Slavomír Brudňák poďakoval prítomným za účasť a  hlasovanie na Konferencii 
a o 13:30 hod. Konferenciu ukončil. 
 
 
 
 
 
Zapisovatelia: 
 
 
Michala Lašáková  ...........................................  
 
 
Kamil Balga   ...........................................  
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Tomáš Lendel  ........................................... 
 
 
Michal Novotný  ...........................................  
 
 
                           ...........................................  
 


