Záznam z valného zhromaždenia členov (členskej schôdze)
OZ Banskobystrický geomontánny park
konaného dňa 12. júna 2013 o 13:00 hod. v priestoroch zasadačky
Obecného úradu v obci Selce
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Program stretnutia :
Program stretnutia :
13.00 – 13.10 Otvorenie, uvítanie hostí v obci Selce
13.10 – 13.20 Voľba do mandátovej a návrhovej komisie, schválenie programu
13.20 – 13.50 Informácie o projektoch geoparku, programe LEADER, OOCR-oblast.organizácii CR
13.50 – 14.20 Správa o činnosti a hospodárení občianskeho združenia a správa revíznej komisie za 2012
14.20 – 14.30 Návrh plánu činnosti a rozpočtu OZ na rok 2013
14.30 – 15.20 Diskusia a občerstvenie
15.20 – 15.30 Správa mandátovej a návrhovej komisie a návrh uznesenia

1. OTVORENIE
Stretnutie otvoril predseda OZ Ing. Milan Vigaš.
2. VOĽBA DO MANDÁTOVEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE, SCHVÁLENIE PROGRAMU
Voči programu stretnutia nevzniesol nikto z prítomných námietky.
Mandátová a návrhová komisia bola navrhnutá a schválená všetkými prítomnými. Zvolené
osoby sú uvedené v Uznesení z valného zhromaždenia členov BBGMP, ktoré je prílohou
tohto záznamu.
3. INFORMÁCIE O PROJEKTOCH GEOPARKU, PROGRAME LEADR A VSTUPE OZ DO OBLASTNEJ
ORGANOZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU - OOCR
Ešte pred prezentáciou činnosti OZ za rok 2012 uviedla I. Kavčáková informáciu o vstupe
OZ BBGMP do OOCR, kde bol uhradený aj vstupný príspevok 500Euro. Uviedla
skutočnosti, ktoré viedli OZ k vstupu a vyzvala riaditeľa OOCR Ing. Mončeka o slovo. Ing.
Monček podal informáciu o doterajšej činnosti OOCR, výhody vstupu a možnosti využitia
BBGMP ako jej člena, jedného z 22 členov. Uviedol plán projektov na rok 2013, ktoré
zahŕňaju 3 aktivity BB geoparku: 3000€ podpora BBGMP produktu, Značenie Medená cesta
– 5000€, informačný systém časť Šachtička, Čachovo - 7000€.
I.Kavčáková vyzvala prítomných členov, aby zaslali na BBGMP na bbgmp@azet.sk podnety
na projekty z obcí aby bolo možné ich zaradiť do podpory.
Výhody v OOCR pre člena BBGMP: spoluúčasť na príprave projektov OOCR s dopadom
na lokálnej úrovni a ich realizácia. Poznámka: Pokial takéto podnety od členov nebudú, je
len ťažké realizovať aktivity v prospech jednotlivých členov.
Informáciu o programe LEADER 2014 – 2020 podala I. Kavčáková, keďže pozvaný zástupca
Národnej siete rozvoja vidieka neprišiel. Uviedla, že najneskôr v roku 2014 je nutné

pripraviť novú ISRÚ (Integrovanú stratégiu rozvoja územia) pre obce, ktoré aj naďalej
o tento program majú záujem. Stručne uviedla rozdiely oproti minulému obdobiu.
Pripomenula, že BBGMP je evidovaným verejnosúkromným partnerstvom (VSP) v Národnej
sieti rozvoja vidieka (NSRV), ktoré neuspelo v roku 2010, keď sa uchádzalo o 2,8 mil. Euro
pre 28 obcí nášho regiónu viď.
http://www.geoparkbb.sk/sk/Article/138/Category/127/%C3%9Azemie%20VSP%20%20mapa.proxia
Po dobu rokov 2010, 2011, 2012 sa BBGMP permanentne zúčastňuje všetkých aktivít
NSRV, zapája sa do projektov a zviditeľňuje BBGMP ako pripraveného potenciálneho
žiadateľa o zaradenie do Miestnych akčných skupín (MAS) na Slovensku v budúcom
programovom období 2014 – 2020.
M.Vigaš zdôraznil, že ide o prostriedky do obcí, o ktorých si aj obce budú rozhodovať.
I.Kavčáková vyzvala hlavne zástupcov prítomných obcí aby sa stretli aj s ostatnými a dohodli
sa na spoločnom postupe. Tento krok je nutné rozhodnúť najneskôr do konca roka 2013
aby sa OZ BBGMP mohlo na to pripraviť včas a kvalitne.
V rámci informovanosti o projektoch BBGMP bol spomenutý len jeden, ktorý sme predložili
v apríli 2013 na Plán rozvoja vidieka opatrenie 3.2.B Marketing. V uvedenom projekte sú
zahrnuté propagačné materiály pre našich členov. Zároveň uviedla, že v súčasnosti je priam
nereálne bez lobbingu resp. korupcie uspieť. Bohužiaľ vzhľadom k tomu úspech projektu
nevidí.
4. SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA A SPRÁVA REVÍZNEJ
KOMISIE ZA ROK 2012
I.Kavčáková predniesla Výročnú správu o činnosti OZ za rok 2012 vrátane správy
o hospodárení OZ za rok 2012 len v bodoch, keďže viacero prítomných už nemohlo zotrvať.
Všetci prítomní obdržali obe správy aj v tlačenej verzii. Všetci súhlasili s obsahom a nikto
z prítomných nevzniesol pripomienku ani dodatok.
Revíznu správu predniesol prítomným M.Zibrin ako člen Dozornej rady OZ. Konštatoval, že
k Správe o hospodárení a účtovnej uzávierke za rok 2012 nie sú žiadne pripomienky. Správa
o hospodárení je v súlade s účtovníctvom, čo je skonštatované aj v revíznej správe. Obe
správy boli prijaté všetkými prítomnými.
5. NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI A ROZPOČTU OZ NA ROK 2013
I. Kavčáková nepredniesla návrh plánu činnosti na rok 2013, ktorý predpokladá hlavne
prípravu vlastných aj partnerských projektov, pretože viacerí prítomní sa museli vzdialiť. Plán
na rok 2013 prítomní obdržali písomne. Prítomní súhlasili s jeho preštudovaním a zobratím
na vedomie bez ďaľších pripomienok.
Plán predpokladá čiastočný útlm v roku 2013 keďže členovia majú množstvo vlastných
problémov a nepredpokladajú konkrétne aktivity. Plán predpokladá hlavne prípravu
budúcej Miestnej akčnej skupiny a realizácie Integrovanej stratégie rozvoja vidieka v
BBGMP v rámci programu LEADER pre nové programovacie obdobie EÚ na rok 2014
– 2020, pokiaľ sa tak obce rozhodnú s vznesú požiadavku.
6. DISKUSIA
V diskusii vystúpila p. starostka Zázrivcová, ktorá upozornila na problémy obcí a na potrebu
zdôvodnenia opodstatnenosti členstva nielen v BBGMP ale aj iných organizáciách. Považuje
za dôležité vedieť poslancom obecných zastupiteľstiev vedieť odpovedať na otázku „Čo
z toho obec má?“ o potrebe a výhodách členstva. I. Kavčáková povedala, že je to skôr

o neinformovanosti nielen smerom k poslancom ale aj opačne. Správna rada BBGMP je
pripravená sa zúčastniť zastupiteľstiev a vysvetliť výhody členstva. Poslanci môžu vzniesť
svoje predstavy a požiadavky na BBGMP, ktoré sa tým bude zaoberať. Bohužial takýchto
požiadaviek je len nepatrne.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil a stretnutie bolo ukončené I.Kavčáková dodatočne
požiadala o zapracovanie do zápisu nasledovné problémy na riešenie:
1. Chod kancelárie BBGMP, ktorá sa nachádzala 6 rokov v sponzorských priestoroch jej
firmy je ukončený a je potrebné vyhľadať nové priestory aj na archiváciu materiálov BBGMP
2. Projekty BBGMP, ktoré 6 rokov spracovávala, budú predkladané na rok 2013 sú
ukončené vzhľadom k tomu, že do konca roka 2013 už nemá kapacitu na ich vypracovanie,
administráciu ani realizáciu z dôvodu existenčných problémov a zmeny jej hlavného
pracovného zamerania a nedostatočného lobbingu a záujmu členov.
3. Riaditeľ OZ – žiada členov o návrhy osôb na miesto riaditeľa s predložením do Správnej
rady, ktoré navrhujú resp. by mali záujem o funkciu v roku 2014, dovtedy ponúkla zaškolenie
a pomoc, upozornila, že ide o neplatenú funkciu
3. Prečo BBGMP potrebujeme?
- lebo cestovný ruch je viac regionálny ako lokálny
- lebo vieme získať podporu LEADER tým, že BBGMP spĺňa náročné podmienky
- lebo sa buduje sieť GEOPARKOV SR (MŽP SR robí na Koncepcii, ktorú predloží vo vláde
SR)
- lebo už máme MENO a DOBRÚ POVESŤ a HISTÓRIU (viac bodov v hodnotení)
- lebo má BBGMP 51 členov (2 mestá, 19 obcí, niekoľko podnikateľov a obč.združenia)
- a iné .........................
I.Kavčáková priniesla aj zoznam členov a informáciu o členskom v písomnej forme. Prítomní
si mohli pozriež stav členského za rok 2012 a vyzvala členov o uhradenie ďaľšieho ročného
členského (FO 10€ a PO 25€) na číslo účtu OZ : 2627099701/1100. Pozri
www.geoparkbb.sk (organizácia-prihláška-členské). V prípade potreby členov zašle
informáciu príp. potvrdenie o úhrade členského príspevku.
7. Správa mandátovej a návrhovej komisie a návrh uznesenia
Prítomní sa dohodli, že návrh uznesenia bude zaslaný členom na odsúhlasenie formou PER
ROLLAM (t.j. cez email). Výška členského sa pre nasledovné obdobie nemení.
Predseda mandátnej komisie predniesol skutočnosť, že zhromaždenie nie je na základe
prezenčnej listiny uznášaniaschopne a je nutné dodatočné hlasovanie.
Uznesenie z valného zhromaždenia členov bolo spísané v priebehu členskej schôdze a po
ukončení zaslané členom na odsúhlasenie.
Všetci prítomní aj cestou zápisu ĎAKUJÚ p. starostke obce Selce p. Zázrivcovej Nemce
za priestory a privítanie v obci Selce, ktorá je naším členom.
Termín ďalšieho pracovného stretnutia členov Správnej a dozornej rady o.z. BBGMP bol
stanovený na september 2013.
Ďakujeme všetkým za účasť!
Zapísala: Kavčáková
Overili: P.Gender, M.Zibrin
V Banskej Bystrici, dňa 12. 6. 2012

