
D O D A T O K     č. 1 
k štatútu  neinvesti čného fondu   

Neinvesti čný fond ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáziu 

zo dňa 05.11.2002 

 

Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok III štatútu n.f. nasledovne :  

Článok  III 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok III 
Sídlo neinvesti čného fondu je: 

Obchodná akadémia  – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - 
Nagymegyer 

 

Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok IV  štatútu n.f. nasledovne :  

 

 

Článok  IV 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok IV 
Účel, ktorý bude z prostriedkov neinvesti čného fondu podporovaný 

 

a, Finančná podpora zvyšovania odbornosti vo vyučovacom pomere nákupom 
chýbajúcich učebných pomôcok (počítače, didaktické a iné pomôcky) využívaných pri 
vyučovaní odborných predmetov. 

 
 
Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok VII  štatútu n.f. nasledovne :  

Článok  VII 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok VII 
Orgány neinvesti čného fondu 

Správna rada 



2. dop ĺňa sa : 

g, volí a odvoláva členov správnej rady 

h, volí a odvoláva revízora 

5.  nové znenie: 

Správna rada má 3 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov. Členov 
správnej rady vymenúva a odvoláva správna rada. V prípade, že sa uvoľní miesto 
člena správnej rady, správna rada je povinná do 30 dní od uvoľnenia miesta  
v správnej rade zvoliť nového člena správnej rady na obdobie do ukončenia 
funkčného obdobia správnej rady. Správna rada je súčasne povinná zvoliť nových 
členov správnej rady najneskôr 30 dní pred ukončením funkčného obdobia pôvodnej 
správnej rady. Funkčné obdobie novej správnej rady začína plynúť nasledujúci deň 
po skončení funkčného obdobia pôvodnej správnej rady.  
 
8. nové znenie:  
Na čele správnej rady je predseda. Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva 
správna rada. Predseda správnej rady zvoláva schôdze a predsedá im. Predseda 
správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada nadpolovičná 
väčšina členov správnej rady alebo správca. 

Vypúš ťa sa bod č. 11. 

Správca 

Vypúš ťa sa bod č. 5. 

Revízor 

6. nové znenie: 
Revízora volí a odvoláva správna rada. 

 

Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok XI  štatútu n.f. nasledovne :  

Článok  XI 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok XI 
Výročná správa a jej zverejnenie 

 

3. nové znenie: 
Výročná správa fondu bude zverejnená na internete na webovej stránke oagvm.sk 
a v sídle fondu na ústrednej nástenke. Fond uloží výročnú správu do verejnej časti 
registra účtovných závierok najneskôr do 15. apríla. 



 

Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok XII  štatútu n.f. nasledovne :  

Článok  XII 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok XII 
Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení fondu 

 
1. c, nové znenie: 

dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zlúčení alebo splynutí neinvestičného 
fondu 

- Pri zlúčení prechádza majetok zrušeného fondu na fond, s ktorým sa fond zlúčil, 
alebo na nadáciu, s ktorou sa fond zlúčil. 

-  Pri splynutí prechádza majetok fondu na fond vzniknutý splynutím alebo  na 
nadáciu vzniknutú splynutím. 

 

 

Na základe rozhodnutia správnej rady  Neinvestičného fondu  ACADEMIA pri 
Obchodnej akadémii a Gymnáziu  zo dňa 04.02.2014 sa  týmto dodatkom mení 
článok XIII  štatútu n.f. nasledovne :  

Článok  XIII 
Neinvesti čného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáz iu 

 

Článok XIII 
Osoba, na ktorú prejdú oprávnenia zria ďovate ľa pre prípad jeho smrti alebo 

zániku 

Vypúšťa sa celý článok. 

 

Ostatné články štatútu zostávajú nezmenené.  

 

 

Vo Veľkom Mederi, 04.02.2014 

 

 

 

                                                                             Alžbeta Horváthová, Mgr.  

                                                                            správca neinvestičného fondu  


