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Ustanovujúce zhromaždenie občianskeho združenia 3.12.2017 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zhromaždenia a prezentácia 

2. Odovzdanie prihlášok – prijatie nových členov 
3. Informácia o doterajšej činnosti prípravného výboru 
4. Voľba rady OZ 
5. Schválenie výšky členského príspevku 
6. Plán čínnosti na najbližšie obdobie a jeho schválenie 
7. Záver 

 
 
1. Otvorenie zhromaždenia a prezentácia 
 
Viď prezenčná listina 
 

2. Odovzdanie prihlášok – prijatie prvých členov 
  
Prihlášky do o.z. odovzdali:  Ľudovít Orlický 

    Mária Orlická  
    Ivan Katrinec 
    Edita Belková 
    Pavol Belko 
 
2.Informácia o doterajšej činnosti 
 

Dňa 5.11.2017 sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa prítomní rozhodli založiť občianske združenie,  
ktoré bude združovať predovšetkým pozostalých po obetiach havárie vojenského lietadla AN-24, 

ktoré havarovalo počas návratu príslušníkov misie KFOR z Kosova pri severomaďarskej obci Hejce dňa 
19.1.2006. Má podporovať a zároveň zastupovať pozostalých v ich snahe o obnovenie vyšetrovania 
havárie. Je však otvorené i pre širokú verejnosť a má možnosť pomáhať aj pozostalým po ďalších 

obetiach zahynuvších vo vojenských misiách. V tomto zmysle boli vypracované stanovy o.z. a podaný 
návrh na registráciu. Za splnomocnenca bol zvolený Ľudovít Orlický.  
Podľa výpisu z registra občianskych združení občianske združenie AN-24 (5605) – HEJCE bolo 

zaregistrované dňa 16.11.2017. Uvedený dátum sa považuje za dátum vzniku OZ. Poplatok vo výške 
66,00 Eur uhradili spoločne Ľudovít Orlický a Mária Orlická Vzhľadom na to, že podali prihlášku do 

o.z., považuje sa úhrada poplatku za ich členský príspevok.  
Bola vytvorená e-mailová schránka: an24hejce@gmail.com 
 

3. Voľba rady o.z. 
 

Do rady o.z. boli navrhnutí: 
Ľudovít Orlický, nar.: 11.12.1954 v Trnave, bydlisko: Muškátova 25, 902 01 Pezinok, r.č.: 541211/3740 
Ivan Katrinec, nar. 12.8.1968 v Zlatých Moravciach, bydlisko: 951 94, Hostie 44, r.č.: 680812/6710 

Edita Belková, nar. 6.6.1969 v Kráľ. Chlmci, bydlisko: Koniarekova 8, 917 01 Trnava, r.č.: 695606/9549 

AN-24 (5605) – HEJCE 

-občianske združenie- 

900 87 Jablonec 334 

 an24hejce@gmail.com 

 +421 905 581 862 
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Hlasovaním bola schválená rada občianskeho združenia v navrhnutom zložení. 
4. Schválenie výšky členského príspevku 
 
Bola schválená výška členského príspevku takto: 
Výška ročného členského príspevku je 20.00 €. Členský príspevok je možné, na základe 
dobrovoľnosti, uhradiť i v sume vyššej ako 20,00 €. Suma členského príspevku nad 20,00 € 
sa považuje za dobrovoľný príspevok. 
 

 
 
 
5. Plán činnosti a úlohy na najbližšie obdobie 
 
- Založiť transparentný účet v banke – do 20.12. 2017   Orlický 
- Vedenie účtu, pokladne, hospodárenie     Orlický 
- Zverejnenie dôležitých údajov na internete (zloženie rady,  
  email, prihláška, číslo účtu)       Orlický 
- Priebežné informovanie členov o činnosti na internete, 
  alebo na vyžiadanie        rada 
  oslovenie pozostalých - priebežne      rada 

- Zabezpečenie dopravy na 19.1.2018 do obce Hejce (autobus)  Katrinec 
- Dohovor so starostom obce Hejce o doprave na Borsó 19.1.2018 Belková 
- Zabezpečovanie dohovorov a kontaktov s osobami a orgánmi v MR Belková 
- Činnosť zameraná na nové, nezvislé vyšetrenie havárie, kontakty 
  s organizáciami, ústavnými činiteľmi, NRSR, MOSR, svedkami... atď. Katrinec, rada 
 
 
 
 

       Zapísal:  Ľudovít Orlický 
 
 


