
UZNESENIE 

Uznesenie z členskej schôdze OZ BB VIPA zo dňa 28.04.2015 

 

 

Členská schôdza OZ BB VIPA: 

 

A) Volí: 

1. mandátnu komisiu v zložení:   

- Janka Bačíková  

- Irena Milecová 

2. návrhovú komisiu v zložení:  

- Miroslava Vargová  

- Igor Pašmík 

- Martina Kukučková 

 

B) Schvaľuje: 

- program Členskej schôdze OZ BB VIPA 

- zapisovateľku: Elenu Jankovičovú  

- overovateľa zápisnice: Ivetu Kavčákovú 

- Správu o činnosti OZ BB VIPA za rok 2014 

- Správu o hospodárení OZ BB VIPA za rok 2014 

- Zmenu názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo 

banskobystrického kraja 

- Zmenu stanov Občianskeho združenia nasledovne: 

 v Článku 1. : 

o v bode  1. sa „Vidiecky parlament Banskobystrického kraja“ mení na 

„Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja“ a na konci odstavca 

sa dopĺňa text: „smerom k verejnej správe a k partnerom doma 

i v zahraničí“ 

o v bode 2. sa za slová „Združenie pôsobí“ dopĺňa slovo „najmä“ 

a vypúšťa sa „v súlade s činnosťou OZ Vidiecky parlament na 

Slovensku“ 

o v bode 4. sa „BB VIPA“ mení na „ViP BB“ a „Rural parliament of 

Banska Bystrica region“ sa mení na „Rural Partnership of Banska 

Bystrica Region“ 

 v Článku 3 v bode 1 a 2 sa „Vidiecky parlament Banskobystrického   

      kraja“ mení na „Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja“ 

 v článkoch 7 a 8 sa „BB VIPA“ nahrádza „ViP BB“  

 v Článku 9, písmeno e) sa na konci riadku vypúšťa „BB VIPA“ 

- vstup ViP BB do Vidieckej platformy 

- Plán a rozpočet OZ ViP BB na rok 2015, ktorý tvorí prílohu zápisu 

- Výšku členského poplatku na rok 2015: 

pre fyzické osoby vo výške 5,- EUR/rok a pre právnické osoby 20,- EUR/rok 

  

C) Berie ne vedomie: 

- Správu revíznej komisie za rok 2014 

- Informácie o Združenom občianskom a odbornom monitore (ZOOM) BBSK 

- Informáciu predsedu o Vidieckej paltforme 

- Aktuálne informácie predsedu k LEADER/CLLD 

 



D) Ukladá: 

1. Regionálnej rade: 

- Vydať tlačovú informáciu pre média - termín: do 30.04. 

- Zabezpečiť spracovanie nového loga združenia - termín: do 15.06. 

- Pripraviť návrh produktu vidieka banskobystrického kraja - termín: do 31.07. 

- Obhajovať záujmy vidieka banskobystrického kraja - termín: priebežne 

2. Predsedovi: 

- Dohodnúť pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP s predsedom BBSK 

formou listu – termín odoslania listu: do 15.05. 

- Zaregistrovať zmeny Stanov na MV SR – termín odoslania: 30.04. 

- Uchádzať sa o získanie regionálnej antény NSRV - termín: podľa výzvy 

- Doriešiť pracovný pomer s pracovníčkou kancelárie - termín: do 30.06. 

3. Martine Kukučkovej: 

- Spracovať projektový zámer udržania rozšírenia regionálneho značenia na 

území banskobystrického kraja - termín: do 20.05. 

- Dohodnúť termín pracovného stretnutia s riaditeľom Úradu BBSK za účelom 

dohodnutia spolupráce v oblasti regionálneho značenia miestnych produktov 

a služieb - termín: do 29.05. 

4. Elene Jankovičovej: 

- Pripraviť žiadosť pre získanie regionálnej antény NSRV - termín: podľa výzvy 

5. Zástupcom MAS a VSP: 

- Dodať počet prezentácií v masmédiách v minulom roku k dopracovaniu 

Správy o činnosti BB VIPA za rok 2014 - termín: do 30.04. 

6. Zástupcom MAS, VSP ako aj ostatným členom: 

- Pripraviť ponuku pre produkt vidieka banskobystrického kraja a zaslať ju 

Regionálnej rade (do rúk predsedovi) - termín: do 15.06. 

- Uhradiť členské príspevky na rok 2015 - termín: do 30.06. 

 

 

 

Uznesenie prečítané nahlas, schválené jednomyseľne všetkými hlasmi 25 prítomných členov 

na členskej schôdzi.  

 

28.04.2015 vo Sv. Antone. 

 

Za správnosť: Predseda návrhovej komisie: M. Vargová 


