Zápisnica
Z valného zhromaždenia MZCRO konaného dňa 13. 1 2011 o 18:00 hod. v Penzióne Gajuz.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny - prítomných členov MZCRO 16
- hostia 12
VZ bolo zvolané pozvánkou zo dňa 3. 1. 2011

Bod 1./
V úvode zasadnutia privítal predseda predstavenstva p. Jozef Smolka všetkých prítomných.
Na základe počtu prítomných členov MZCRO (16) konštatoval, že VZ je uznášania schopné
a môže sa konať v súlade s pozvánkou.
P. Gánoczy ml. navrhol vzhľadom na prítomnosť niektorých hostí aby bol zmenený program
rokovania VZ nasledovne:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Diskusia
3. Správa o činnosti MZCRO
4. Správa dozornej rady MZCRO
5. Prijatie nových členov združenia
6. Zmena stanov MZCRO
7. Voľba predstavenstva a dozornej rady MZCRO
8. Schválenie členského príspevku na rok 2010, 2011, 2012.
9. Uznesenia
10. Záver

Tento návrh bol prijatý hlasovaním:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Po schválení programu bol zvolený zapisovateľ zápisnice p. Gánoczy st. a overovateľom
zápisnice boli zvolení p. Oškrobaný a p. Blahovec.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 2./
P. Smolka privítal novozvoleného p. starostu Ing. Plevku a , zástupcu prevádzkovateľa
strediska Veľká Rača- generálneho riaditeľa p. Adamčíka z firmy WEBIS s. r. o.

a) Ako prvý v diskusií vystúpil p. starosta Ing. Plevko.
•

Pozdravil prítomných, ospravedlnil sa, že ešte je len tri dni vo funkcii, ale
môže potvrdiť, že má maximálny záujem na rozvoji CR a turistiky v našej
obci.

•

Oboznámil prítomných o pripravovanom založení CLASTRA, združenie obcí
na podporu CR, kde štát môže uhradiť časť nákladov preinvestovaných
obcami na rozvoj CR. .

•

Aby sa mohla obec stať členom MZCRO musí súhlasiť obecné zastupiteľstvo
, ktoré o stanovisko požiada na prvom zastupiteľstve, tak isto bude potrebné
zmeniť stanovy MZCRO.

•

Nakoľko obec zápasí s finančnými problémami , nemôže prisľúbiť finančnú
podporu pre združenie.

b) P. Adamčík: Informoval prítomných , že Fi. WEBIS sa stala novým majiteľom strediska.
Priznal, že v minulosti ich pôsobnosťou boli urobené i chyby, ale majú veľký záujem chyby
napraviť a ďalej budovať stredisko v spolupráci s obcou a MZCRO.
Predstavil plán najbližšieho rozvoja strediska. Jedná sa o:
•

Dobudovanie kompletného zasnežovania.

•

Výmena lanovky v Dedovke za odpojiteľný

systém, lanovku z Dedovky

premiestniť od Lalika na Javorinu.
•

Založenie CLASTRA stredisko bude podporovať a v spolupráci s obcou sa
budú podieľať na financovaní reklamy.

•

Budú sa snažiť dobehnúť to , čo bolo zameškané za posledné roky.

•

Očakáva dobrú spoluprácu s MZCRO .

•

Oboznámil prítomných s finančnými problémami so zavedením PARK
SNOW CARD. (ďalej len PSC)

•

Na znak dobrej spolupráce odovzdal symbolický šek na 500,0 € predsedovi
MZCRO p. Smolkovi.

c) P. Kocúrková : Poukázala na dobrý ohlas na zavedenie PSC, klientov to príjemne
prekvapilo, preto sa prihovára, aby po odstránení nedostatkov, boli karty ponechané.
d) Ing. Lapihuska : Podporil zotrvanie platnosti kariet , vyjadril spokojnosť , že za posledné
4 roky je tu aspoň niečo nové.
e) V diskusii o zotrvanie platnosti kariet potvrdili :
P. Oškrobaný , p.Kubuš
V spolupráci s MZCRO je potrebné odstrániť nedostatky , ale je nutné ponechať karty do
konca sezóny , lebo zrušenie PSC ešte zhorši aj tak nie dobrú povesť strediska. Aby boli
odstránené problémy s falšovaním PSC, pre budúcnosť je potrebné

urobiť výber

ubytovateľov komu kartu poskytnúť.
f) P. Gánoczy ml.: sa vyslovil za zachovanie PSC a poukázal na to že po uplynutí len dvoch
týždňoch je priskoro robiť unáhlené závery zo strany vedenia strediska.
Na web stránke Penziónu Gajuz je ľahko identifikovateľné aké zľavy poskytuje
návštevníkom toto zariadenie.

Ďalej navrhol , aby bol

do budúcna ponechaný názov

strediska „ VEĽKÁ RAČA Oščadnica „, aby sa už v budúcnosti už nepoužívali cudzojazyčné
názvy, ktoré sa veľmi často menia a mätú návštevníkov
g) p. Toman : poukázal na nedostatky pri zabezpečovaní i vedľajších služieb, ako úprava
bežeckých trati , letné turistika , letné aktivity pre návštevníkov ,vydanie informátora ,
výzdoba nástupných centier strediska , a pod .
h) Ing. Plevko informoval o schválení projektu na magistrálu vo výške 1,500,0 mil €
P. Smolka: požiadal p. Adamčíka, aby sa podľa možnosti zaoberali regionálnymi zľavami .
P. Adamčík potvrdil, že regionálnymi zľavami sa už zaoberali ,zakrátko budeme vedieť
výsledok. PSC túto sezónu ponecháme.
P. Smolka v závere poďakoval za podnetné pripomienky, poďakoval za účasť na diskusii
a vyslovil nádej na podstatné zlepšenie spolupráce obec , stredisko a MZCRO , na túto
spoluprácu sa určite všetci tešíme.

Po krátkej prestávke pokračovalo rokovanie VZ ďalším bodom.

Bod 3./
P. Smolka informoval prítomných s činnosťou MZCRO za rok 2010, poukázal na nedostatky
v práci predstavenstva, zlyhanie časti členov a tým celá činnosť ostala len na dvoch – troch
členoch predstavenstva a dozornej rady. Vyzdvihol zorganizovanie niekoľkých kultúrnych
akcií ktoré zorganizovalo MZCRO ( Jánske ohne, MDD, ples atď.)
Bod 4./
Hospodárenie združenie skontrolovala dozorná rada. P. Gánoczyová v správe oboznámila
členov o ekonomike združenia. Stav finančných prostriedkov k 31,12,2010 bol nasledovný :
bežný účet Dexia banka 35,65 EUR, hotovosť 655,84 EUR.
Ďalej p. Gánoczyová vytkla jestvujúcemu predstavenstvu jeho nepravidelné zasadnutia
a hlavne neuskutočnenie VZ za rok 2010.
Bod 5./
Na základe vyplnenia a podpísania prihlášky sa novými členmi MZCRO stali nasledovné
zariadenia:
Penzión Holtán - P. Jozef Nejedlík
Chata Barbara - p. Dagmar Kocúrková
Bod 6./
Na základe pripomienok v diskusií boli navrhnuté nasledovné zmeny v stanovách MZCRO.
 čl. IV bod 1 sa dopĺňa o písmeno c. obec Oščadnica
 čl. VI bod 9 sa dopĺňa o písmeno f. schvaľuje prijatie nových členov na základe čl. IV
bod 2.
 čl. VI bod 2 prvá veta sa mení nasledovne:
Predstavenstvo je uznášania schopné ak sú prítomní aspoň 4 členovia predstavenstva.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 7./
Do nového predstavenstva boli navrhnutí a zvolení:
p. Jozef smolka, p. Július Gánoczy ml., p. Jozef Nejedlík, p. Mgr. Matrina Krkošková, p. Ing.
Kristína Wimmerová, p. Ing. Štefan Blahovec a 7 člen predstavenstva bol zvolený zástupca
obce ktorého menuje OZ.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Do dozornej rady boli zvolení p. Ing. Lapihusková, p. Ing. Rudolf Lipták a Zuzana
Gánoczyová.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 8./
Členský príspevok pre roky 2011 a 2012 sa odsúhlasil na výšku 20 € za člena- zariadenie.
Vzhľadom na nepriaznivú turistickú sezónu v roku 2010 odsúhlasilo VZ nulový členský
príspevok pre rok 2010.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 9./
VZ konané dňa 13. 1. 2011 v Penzióne Gajuz schválilo nasledovné uznesenia:
1/2011 VZ schvaľuje správu o činnosti predstavenstva za rok 2010.
2/2011 VZ schvaľuje správu o činnosti dozornej rady za rok 2010.
3/2011 VZ schvaľuje prijatie nových členov MZCRO podľa bodu 5.
4/2011 VZ schvaľuje novozvolených členov predstavenstva a dozornej rady podľa bodu 7.
5/2011 VZ schvaľuje výšku členských príspevkov za rok 2010, 2011 a 2012 podľa bodu 8.
6/2011 VZ schvaľuje zmenu stanov MZCRO podľa bodu 6.
7/2011 VZ poveruje predstavenstvo MZCRO vykonať zmenu stanov MZCRO.
8/2011 VZ ukladá predstavenstvu MZCRO spracovať plán činnosti, aktivít a podujatí na rok
2011 a tento plán zverejniť na web stránke.
9/2011 VZ ukladá terajšiemu predsedovi p .J. Smolkovi najneskoršie do 30 dní zvolať
novozvolené predstavenstvo a zvoliť predsedu MZCRO.
VZ hlasovalo za všetky uznesenia spoločne.
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bod 10./
Po prijatí uznesení predseda združenia p. Smolka poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapisovateľ: Július Ganoczy st.

Overovateľ: Vincent Oškrobaný

Ing. Štefan Blahovec

V Oščadnici dňa 27. januára 2011

