Zápisnica
Z valného zhromaždenia MZCRO, konaného dňa 16.12.2011 v Penzione GájuZ.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
VZ bolo zvolané pozvánkou zo dňa 29.11.2011 na deň 16.12.2011 na 18.oo hod.
Vzhľadom na to, že na uvedenú hodinu sa VZ nedostavila nadpolovičná väčšina členov
MZCRO, prítomní členovia predstavenstva p. Gánoczy rozhodli v zmysle platných stanov
združenia čl. VII. bod 6., zvolať na ten istý deň a na 19.oo hod. mimoriadne VZ.
Na mimoriadnom VZ bol prítomný rovnaký počet členov ako na riadnom VZ, viď. prezenčnú
listinu.
Predseda združenia p. Gánoczy navrhol, aby sa mimoriadne VZ riadilo programom uvedeným
v pôvodnej pozvánke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu.
Kontrola uznesení z minulých zasadnutí
Správa o činnosti MZCRO
Správa DR MZCRO
Diskusia – rôzne
Prijatie uznesení
Záver

Tento návrh bol prijatý:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 1./
Predseda združenia p. Gánoczy Július, privítal prítomných a navrhol za zapisovateľa
zápisnice p. Nejedlíka Jozefa a za overovateľa zápisnice p. Ing. Blahovca Štefana.
O uvedenom návrhu dal následne hlasovať.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 2./
Uznesenie 7/2011 – vykonať zmeny stanov – splnené
Uznesenie 8/2011 – plán činnosti na rok 2011 – splnené
Uznesenie 9/2011 – zvolanie nového predstavenstva – splnené
Bod 3./
Správu o činnosti MZCRO za rok 2011 predniesol predseda združenia p. Gánoczy,
ktorý uviedol:
o novozvolené predstavenstvo sa zišlo prvýkrát dňa 28.1.2011. Na prvom
zasadnutí bol zvolený nový predseda predstavenstva a nový predseda DR.

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

odvtedy sa predstavenstvo stretávalo a riešilo problémy viac menej
pravidelne každý mesiac – celkom to bolo 11 x v roku 2011.
predstavenstvo na svojich zasadnutiach zaoberalo rôznymi problémami.
Oproti minulým rokom sme sa nevenovali organizovaniu kultúrnych akcií
a podujatí, ale viac sme sa zameriavali na témy a úlohy priamo súvisiace
s CR v obci.
začali sme plánom činnosti na rok 2011
zaktualizovali sme web stránku MZCRO, ktorú aj pravidelne dopĺňame
a pravidelne informujeme našich členov.
rozbehli sme prípravu, tlač a distribúciu letných pohľadníc, máme
v príprave zimné pohľadnice a letné prospekty.
zorganizovali sme stretnutie s predsedom SVL p. Špalkom, kde sme
upozorňovali na katastrofálny stav cyklotrás a turistických chodníkov
v našej obci.
tak ako v minulom roku, tak aj tento rok sme pripravili v mesiaci august
týždeň turistiky pre našich hostí.
tiež sme pripravili návrh opatrení pre zlepšenie cestovného ruchu v obci
Oščadnica pre p. starostu, žiaľ p. starosta nemal ani toľko úcty k našej
robote, aby si tento náš návrh odniesol a preštudoval.
osobitnou kapitolou o ktorej by sa dalo dlho hovoriť boli a niekedy aj
neboli stretnutia s vedením SCR. Nechcem sa k tomu moc vracať, len
chcem povedať, že budúci rok budeme musieť na vedenie SCR ešte viac
tlačiť, aby sme dosiahli obojstranne vyváženejšiu dohodu medzi SCR
a ubytovateľmi a hlavne musíme trvať na podstatne skoršom termíne
uzavretia dohody. Nie je možné, aby sa takéto dohody uzatvárali
v novembri, keď okolité strediská už veselo rezervujú svoje pobyty a my sa
ešte len dohadujeme o možných zľavách, v novembri dávame tlačiť
propagačné materiály a prospekty na ZTS.
ďalšou dôležitou oblasťou, do ktorej sa predstavenstvo aktívne zapojilo,
bolo prerokovanie VZN obce o miestnych daniach. K návrhu sme podali
písomne 5 pripomienok a niektorí členovia sa osobne zúčastnili rokovania
obecného zastupiteľstva, kde sme obhajovali tieto návrhy a z piatich
návrhov sa nám podarilo 4 obhájiť a jeden sme museli stiahnuť, nakoľko
nebol v súlade so zákonom.

Bod 4./
Správu o činnosti predniesla Ing. Jarmila Lapihusková – predseda DR.
Vo svojom príspevku uviedla že predstavenstvo zasadalo pomerne pravidelne zväčša
1 x za mesiac a vždy sa zišlo v uznášania schopnom počte. Na každé predstavenstvo
boli prizývaní aj členovia DR a pozvánky boli zverejňované v dostatočnom predstihu
na veb. stránke združenia. Taktiež zápisy zo zasadnutí predstavenstva sú pravidelne
zverejňované na veb stránke, čím sa značne zvýšila informovanosť našich členov a aj
ostatných ubytovateľov.
K dnešnému dňu uhradilo členské príspevky za rok 2011 celkom 19 subjektov.
Príjmy celkom za rok 2011
900,- € / členské /.
Výdavky celkom za rok 2011
69,9,- € / poštovné 19,90,
občerst. VZ 13.1.2011 50,- € /
Hotovosť k 16.12.2011
180,94 €
Bežný účet
1932,52 €

Bod 5./
Diskusia:
o p. Gánoczy st. – doporučil osloviť ubytovateľov ohľadom vstupu do MZCRO.
o p. Krkošková – doporučila rozoslať list pre členov ohľadom úhrady členského
príspevku na rok 2011 a 2012.
Bod 6./
Uznesenia:
VZ konané dňa 16.12.2011 v Penzióne Gájuz schválilo nasledovné uznesenia:
10/2011 Ukladá predstavenstvu osloviť ubytovateľov ohľadom vstupu do MZCRO.
11/2011 Ukladá predstavenstvu vyzvať členov MZCRO na úhradu členského.
Bod 7./
Predseda združenia v závere poďakoval prítomným za účasť, členom predstavenstva
poďakoval za aktívny prístup počas celého roka a zaželal všetkým príjemné prežitie
Vianočných sviatkov a hlavne veľa spokojných hostí v nadchádzajúcej zimnej sezóne.
Zapísal: p. Nejedlík
Predseda MZCRO: p. Gánoczy

Overil: p. Blahovec

