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ČLENSKÁ SCHÔDZA OZ BB VIPA 
Zápis zo zasadnutia, 28.4.215, SVÄTÝ ANTON 

 

 

Prítomní: 25 členov podľa prezenčnej listiny 
 

 

Program: 
1) otvorenie, voľba komisii, schválenie programu 
2) správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 

3) správa Revíznej komisie 

4) aktuálne informácie, diskusia – budúcnosť BB VIPA. 

5) schválenie novej koncepcie BB VIPA a diskusia k plánu činnosti 
6) návrh plánu a rozpočtu na rok 2015 

7) návrh a schválenie uznesenia 
 

Zasadnutie viedla I.Kavčáková 
 

K BODU 1:  

Zasadnutie ČS otvorila I. Kavčáková, ČS zvolila členov návrhovej a mandátnej komisie, 

zapisovateľku a overovateľku zápisu a schválila program ČS. 

 

Uznesenie č.1:  
Členská schôdza volí: 

- mandátnu komisiu v zložení: Janka Bačíková, Irena Milecová 

- návrhovú komisiu v zložení:Miroslava Vargová, Igor Pašmík, Martina Kukučková 

- zapisovateľku: Elenu Jankovičovú  

- overovateľku zápisnice: Ivetu Kavčákovú 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

- program Členskej schôdze OZ BB VIPA 

 

K BODU 2:  

Správu o činnosti za rok 2014 spracoval a predniesol P. Rusnák.  Správu o hospodárení OZ 

spracovala E.Kubaliaková a predniesol P.Rusnák. Detailný  popis je obsahom Výročnej správy 

za rok 2014, ktorá je prílohou zápisu. 

P.Rusnák zdôraznil informácie k týmto bodom činnosti: 

Príprava nového programovacieho obdobia 2014 – 2020: BB VIPA intenzívne podávala 

pripomienky a návrhy k spracovávaným dokumentom (zásadné – diferencované financovanie 

MAS, zvýhodnenie väčších území MAS min.10 obcí), z ktorých sa podarili presadiť do 

finálnych verzií len minimum 

Farmárske trhy (Otváranie a Zatváranie Bánoša) – podujatie sa veľmi dobre ujalo a záujem 

verejnosti neustále narastá. P.Rusnák predložil návrh, aby na Zatváraní Bánoša 17.10.2015 bola 

v spolupráci s MAS pripravená spoločná prezentácia Regionálnych značiek. 

Aktívna účasť zástupcov BB VIPA v monitorovacích výboroch – BB VIPA sa podarilo presadiť: 

väčší rozsah podporovaných aktivít v opatreniach PRV, možnosť zadefinovať v stratégiách MAS 

aj iného príjemcu podpory ako definuje PRV SR. 

Spolupráca s BBSK -  nepodarilo sa presadiť zmenu VZN č.5, podporu VSP pre prípravu ISRU 

na nové programovacie obdobie, BB VIPA získala dotáciu na podujatie Zatváranie Bánoša. 

I.Milecová informovala o záujme pracovníčok regionálneho rozvoja BBSK spoznať prácu MAS 

a VSP priamo v územiach, iniciujä sa stretnuti. V termíne 1.9.2015 na Vígľašskom zámku BBSK 

pripravuje prezentáciu a má záujem prezentovať regionálne  produkty. ČS sa dohodla, že je 
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potrebné požiadavky zástupcov vidieka prezentovať na stretnutiach s pracovníkmi BBSK ako aj 

priamo s predsedom BBSK. 

P.Rusnák informoval, že bol iniciované pracovné stretnutie ohľadne podpory BBSK pre rozvoj 

a udržanie systému Regionálneho značenie v BB kraji. ČS sa dohodla, že M.Pavlovkinová 

pripraví projektový zámer k tejto téme , ktorý bude na pracovnom stretnutí predložený. 

 

Uznesenie č.2: 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

- Správu o činnosti OZ BB VIPA za rok 2014 

- Správu o hospodárení OZ BB VIPA za rok 2014 

  

Členská schôdza ukladá: 

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. 

Predsedovi: 

- dohodnúť pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP s predsedom BBSK formou listu – 

termín odoslania listu: do 15.05. 

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. 

 

 

K BODU 3:  

Správu Revíznej komisie za rok 2014 predniesla M. Kochanová. Správa je prílohou zápisu. 

 

Uznesenie č.3: 

 

Členská schôdza berie na vedomie: 

- Správu revíznej komisie za rok 2014 

 

K BODU 4:  

P.Rusnák uviedol, že zavedením integrovaného rozvoja vidieka na Slovensku bol cieľ pôsobenia 

BB VIPA splnený. V novom období je vhodné zamerať sa na nové ciele a aktivity. 

Uviedol, že v roku 2015 bude vyhlásená výzva pre Regionálne antény NSRV SR a že pôvodne 

pracujúce „antény“ budú v posudzovaní žiadostí zvýhodnené. 

E.Jankovičová prejavila záujem pripraviť a v prípade podpory realizovať projekt antény NSRV 

SR. 

P.Rusnák uviedol, že je ochotný pracovať v pozícii predsedu OZ BB VIPA do konca roka 2015. 

I.Kavčáková navrhla, aby OZ vypracovalo zámer a ponuku na Regionálny produkt vidieka BB 

kraja, ktorý bude OZ ponúkať ako ucelený balíček. 

 

ČS sa v rámci diskusie dohodla na zmene názvu OZ BB VIPA. Pri zohľadnení požiadavky, že je 

vhodné udržať posolstvo existujúcej histórie a kontinuity činnosti združenia zhodli sa na názve: 

„Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja“ skratka ViP BB. 

Zmenu názvu OZ je potrebné ošetriť aj v stanovách združenia. 

 



3 

P.Rusnák informoval o novinkách ohľadne programu LEADER, o príprave Združeného 

občianskeho a odborného monitoru (ZOOM), ktorý bude pôsobiť na BBSK, o záujme Vidieckej 

platformy o členstvo BB VIPA v jej radoch. 

 

Uznesenie č.4: 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

- 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 

 

Členská schôdza ukladá: 

Predsedovi: 

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

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

Elene Jankovičovej: 

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

 

Členská schôdza berie na vedomie: 

- aktuálne informácie predsedu k LEADER/CLLD 

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

- informáciu predsedu o Vidieckej platforme 

 

K BODU 5, 6:  

 

Na základe diskusie ČS navrhla a schválila koncepciu a plán činnosti a rozpočet ViP BB na rok 

2015, ako aj výšku členského na rok 2015.  

ViP BB sa zameria na hlavné projekty: udržanie a rozšírenie regionálneho značenia produktov 

a služieb, regionálny produkt vidieka banskobystrického kraja, farmárske trhy na podporu 

predaja miestnych produktov, regionálna anténa národnej siete rozvoja vidieka, Združený 

odborný a občiansky monitor (ZOOM) BBSK 

 

Uznesenie č.5: 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

- 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 
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Členská schôdza ukladá: 

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 

Predsedovi: 

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

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. 

 

 

K BODU 7:  

M.Vargová, predsedníčka návrhovej komisie predniesla Návrh na uznesenie z ČS, ktoré bolo 

jednomyseľne všetkými hlasmi 25 prítomných členov na členskej schôdzi schválené.  

 

 

 

 

Zapísala: E. Jankovičová, 28.4.2015   

 

 

 

Overila: I. Kavčáková, 29.4.2015 

 


