Záznam z valného zhromaždenia členov (členskej schôdze)
OZ Banskobystrický geomontánny park
konaného dňa 21. mája 2014 o 14:30 hod. v priestoroch Benitzkého domu Banská Bystrica
Prítomní: viď. Prezenčná listina
Program stretnutia :
14.30 – 14.35 Otvorenie, uvítanie hostí
14.35 – 14.45 Voľba do mandátovej a návrhovej komisie, schválenie programu
14.45 – 15.00 Správa o činnosti a hospodárení občianskeho združenia a správa revíznej komisie za 2013
15.00 – 15.10 Návrh plánu činnosti a rozpočtu OZ na rok 2014
15.10 – 15.30 Program LEADER – usmernenie do konca roka 2014
15.30 - 15.50 Diskusia a rôzne
15.50 – 16.00 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. SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA A SPRÁVA REVÍZNEJ
KOMISIE ZA ROK 2013
I.Kavčáková predniesla Výročnú správu o činnosti OZ za rok 2013 vrátane správy
o hospodárení OZ za rok 2013. 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 P. Lakomčík ako člen Dozornej rady OZ. Konštatoval,
že k Správe o hospodárení a účtovnej uzávierke za rok 2013 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. Po vyzvaní k pripomienkam k správe neboli
vznesené žiadne.
Uviedla bližšie informácie o spolupráci BBGMP a Oblastnej organizácie cest. ruchu SS, kde
bol za rok 2013 uhradený príspevok 150 Euro.
Po dobu rokov 2010-2013 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.
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. Situácia okolo projektu je „záhadná“ bez
zverejnenia výsledkov a procesu. Prítomní žiadali o preskúmanie odvolania na PPA.
4. NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI A ROZPOČTU OZ NA ROK 2014
I. Kavčáková nepredniesla návrh plánu činnosti na rok 2014, ktorý predpokladá hlavne
prípravu vlastných aj partnerských projektov, pretože viacerí prítomní sa museli vzdialiť. Plán
na rok 2014 prítomní obdržali písomne. Prítomní súhlasili s jeho preštudovaním a zobratím
na vedomie bez ďaľších pripomienok.
Plán predpokladá čiastočný útlm v roku 2014 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.
5. PROGRAM LEADER
Informáciu o programe LEADER 2014 – 2020 podala I. Kavčáková. Uviedla, že najneskôr do
konca roku 2014 je nutné pripraviť novú ISRÚ (Integrovanú stratégiu rozvoja územia 20142020) pre obce zaradené do územia VSP pre prístup LEADER.
Keďže len pred krátkym časom bola zaslaná verzia Plánu rozvoja vidieka na roky 2014 -2020
do Bruselu informovala len o rámcových podmienkach.
Do opatrenia PRV pre LEADER platia zásady partnerstva/MAS:
- minimálne 7 obcí, min. 10 000 a max. 150 000 obyvateľov
- max. výška projektu do 70 000 Eur
- čerpať z Leadra môže len obec do 20 000 obyvateľov
- max. hustota obyvateľov na km2 je 150obyv/km2
- predpoklad pokrytia SR do r. 2020 miestnymi akčnými skupinami(MAS) – 50 MAS
- princíp CLLD do MAS – podpora z EU polnohosp.fondu (cca 100mil.Eur) aj z EU
regionálneho fondu (cca 100 mil Eur)
Základné údaje o pripravovanej MAS – BBGMP:
Počet obyvateľov: 16 934
Rozloha: 377, 75 km2
Hustota (vidieckosť): 44 obyv./ km2
Skonštatovala, že naše partnerstvo spĺňa všetky kritériá pre zaradenie BBGMP ako MAS.
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
Do súčasného partnerstva obcí pre LEADER nevstúpili obce: Donovaly, Harmanec,
Kynceľová, Nemce, Priechod a Selce.

HARMONOGRAM REALIZÁCIE LEADER v BBGMP – 2014
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6. RÔZNE A DISKUSIA
V rámci bodu boli privítaní noví členovia z radov obcí: Dúbravica, Povrazník a Strelníky.
M. Vigaš predložil návrh na riešenie neplatenia členských príspevkov. Prítomní navrhli listom
upozorniť „zábudlivcov“ a pokiaľ nebudú reagovať do termínu 23.6.2014 a neuhradia dlžnú
sumu budú zo združenia vylúčení.
Ďalej bol v diskusii návrh na riešenie pristúpenia obcí prihlásených do územia LEADER do
BBGMP. Dohodlo sa, že pokiaľ do 23.6.2014 neuhradia vstupný poplatok a nezašlú oficiálnu
prihlášku vstupu do o.z. budú z územia budúcej MAS vyradení.
Prítomní súhlasili s návrhom. Diskusia bola vedená v duchu pretrvávajúcich problémov
presadzovania projektov o.z. ako aj zdôvodnenia opodstatnenosti BBGMP v budúcom období.
Výhody pre člena BBGMP sú: spoluúčasť na príprave projektov s dopadom na lokálnej
úrovni a ich realizácia priamo v obciach . Poznámka: Pokial takéto podnety od členov
nebudú, je len ťažké realizovať aktivity v prospech jednotlivých členov.
Správna rada BBGMP je stále pripravená sa zúčastniť zastupiteľstiev obcí a vysvetliť výhody
členstva v o.z. ako aj v programe LEADER.
I.Kavčáková skonštatovala, že napriek katastrofálnemu stavu rozhodovania o ŠF EÚ na
Slovensku ako aj ich čerpania z dôvodu narastajúcej korupcie a klientelizmu, odporúča
uchádzať sa o podporu rozvoja z LEADRa. Vidí v tejto príležitosti jednu z posledných
možností rozvoja geoparku ako uceleného produktu cest.ruchu a rozvoja BB regiónu vôbec.

V diskusii vystúpil J.Vlček s prezentáciou návrhu riešenia poznávacích a zážitkových trás
v lokalite Ľubietová, Povrazník Strelníky s využitím historických miest v území.
J. Piroh odprezentoval priebeh prác na 3D modely BB geoparku a oboznámil s jeho účasťou
na rôznych podujatiach kde prezentoval BB geopark ako jeden z pilotných projektov tejto
zaujímavej virtuálnej prechádzky naším územím na Google Earth. Ďakujeme.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil a stretnutie bolo ukončené
I.Kavčáková priniesla aj zoznam členov a informáciu o členskom v písomnej forme. Prítomní
si mohli pozrieť stav členského za rok 2012,2013 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
Predseda mandátnej komisie predniesol skutočnosť, že zhromaždenie nie je na základe
prezenčnej listiny uznášaniaschopné a je nutné dodatočné hlasovanie.
Prítomní návrh uznesenia odsúhlasili jednohlasne a súčasne sa dohodli, že návrh uznesenia
bude zaslaný ostatným členom na odsúhlasenie formou PER ROLLAM (t.j. cez email).
Pokiaľ člen nevznesie pripomienky do termínu 20.6.2014 k záznamu a uzneseniu bude toto
považované za súhlasné stanovisko.
Výška členského sa pre nasledovné obdobie nemení.
Uznesenie zo zhromaždenia členov bolo spísané v priebehu členskej schôdze a po ukončení
zaslané členom na odsúhlasenie.
Všetci prítomní aj cestou zápisu ĎAKUJÚ p. Vigašovi za pekné rokovacie priestory
v Benitzkého dome.
Ďakujeme všetkým za účasť!
Zapísala: Kavčáková

Overili: P.Patúš, I. Janovec
V Banskej Bystrici, dňa 21.5.2014

