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POZVÁNKA
Predseda MO APVV Poprad zvoláva v súlade s Čl. 7 ods. 2 stanov APVV členskú
schôdzu. Schôdza bude 17. februára 2022 o 14:00 hod. (štvrtok) v zasadačke Okresného
riaditeľstva PZ v Poprade na ul. Alžbetinej č. 714/5.
Program :
1. Otvorenie, privítanie hostí, organizačné otázky a schválenie programu.
2. Voľba orgánov členskej schôdze – predsedajúceho, návrhovej komisie, zapisovateľa
a overovateľa zápisnice.
3. Správa o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 a 2020 a vyhodnotenie
plnenia úloh z poslednej členskej schôdze.
4. Správa o výsledkoch hospodárenia s finančnými prostriedkami MO APVV v roku
2019 a v r. 2020.
5. Správa o výsledku revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti MO APVV v r. 2019
a v r. 2020.
6. Správa o stave členskej základne k 31.12.2021.
7. Voľba nových členov predsedníctva MO APVV Poprad
8. Návrh plánu činnosti na rok 2022.
9. Návrh čerpania finančných prostriedkov na rok 2022.
10. Návrh na odmenu pre členov MO APVV.
11. Diskusia.
12. Záver – návrh a prijatie uznesenia.
V Poprade 23. novembra 2021
predseda MO APVV Poprad
Eva Pivovarníková, v. r.

Záväznú účasť na členskej schôdzi potvrďte najneskôr do 15.1.2022 priloženou návratkou na adresu MO
Asociácie policajtov vo výslužbe, 058 01 Poprad, L. Svobodu 2568/38, alebo zašlite emailom
(13_pp@asociaciapolicajtov.sk). Najneskôr na schôdzi bude potrebné uhradiť aj členský príspevok 14,00 € za
rok 2022, čo je jedna z podmienok členstva a účasti na schôdzi. Z časových a priestorových dôvodov na schôdzi,
odporúčame všetkým členom uhradiť členský príspevok pred jej konaním t.j. v dňoch 15.2.2022 a 16.2.2022
v čase od 9.00 do10.00 hod. - hlavný vchod OR PZ v Poprade. V prípade, že sa na schôdzi nemôžete zúčastniť,
žiadame Vás, aby ste členský príspevok uhradili najneskôr do 20.2.2022. Členom MO APVV, ktorí do 31.3.2022
neuhradia členský príspevok, členstvo v APVV skončí podľa článku 8. ods. 7 písm. d) Stanov APVV, ak o tom
nerozhodne predsedníctvo MO inak.
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