Zápisnica
z valného zhromaždenia
Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu

konaného dňa 4. marca 2015 o 14. 30 hod na Mestskom úrade v Michalovciach,
Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Prítomní: podľa podpisovej listiny

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Otvorenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov
Správa o činnosti ZOOCR za rok 2014
Správa o finančnom hospodárení za rok 2014, schválenie ročnej závierky, schválenie
žiadosti o dotáciu na rok 2015, schválenie ročného záverečného účtu ZOOCR
Správa DR k činnosti a hospodárení za rok 2014
Prijatie nových členov ZOOCR – Obec Trnava pri Laborci, podnikateľský subjekt Vinnay s. r. o.
(prevádzka Wellness Hotel Vinnay, Vinianske jazero), podnikateľský subjekt Penzión Rybárik,
Zemplínska šírava, podnikateľský subjekt Lesy Servis, s. r. o. (prevádzka Lesné turisticko
rekreačné centrum, Lesné)
Registrácia zmeny člena predstavenstva a člena dozornej rady ZOOCR
Schválenie výšky členského príspevku ZOOCR na rok 2015
Návrh činnosti ZOOCR na rok 2015
Schválenie rozpočtu ZOOCR na rok 2015
Diskusia
Návrh uznesenia VZ ZOOCR
Záver
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1. Otvorenie
Valné zhromaždenie ZOOCR otvoril o 14.30 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach predseda
predstavenstva ZOOCR Viliam Zahorčák, ktorý privítal prítomných členov ZOOCR a hostí. Oboznámil
ich s navrhnutým programom valného zhromaždenia. Skonštatoval, že počet prítomných bola
nadpolovičná väčšina, t. j. 87,5 %, čím sa valné zhromaždenie stalo uznášaniaschopné. Zároveň dal
hlasovať za navrhnutý program.

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 1/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje navrhnutý program valného zhromaždenia ZOOCR.

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov
Do návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí
‐ Ing. Monika Hudáčková, Peter Čuchráč, Marcel Kostovčík

zapisovateľ ‐ Iveta Pazičová
overovatelia ‐ Jarmila Lopatová, Ing. Ján Palinský

Hlasovanie
Obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 2/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje návrhovú a volebnú komisiu v zložení ‐ Ing. Monika
Hudáčková, Peter Čuchráč, Marcel Kostovčík, za zapisovateľku ‐ Ivetu Pazičovú a overovateľov ‐
Jarmilu Lopatovú, Ing. Jána Palinského.
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3. Správa o činnosti ZOOCR za rok 2014
Predseda predstavenstva ZOOCR Viliam Zahorčák predniesol správu o činnosti ZOOCR za rok 2014, v
ktorej zhodnotil uplynulé obdobie a realizáciu letných aktivít, ktoré vychádzali z koncepčných
materiálov ‐ Stratégia rozvoja CR na dolnom Zemplíne a Marketingová stratégia rozvoja CR v meste
Michalovce. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie
Obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 3/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje správu o činnosti ZOOCR za rok 2014.

4.Správa o finančnom hospodárení za rok 2014, schválenie ročnej závierky za rok 2014, schválenie
žiadosti o dotáciu na rok 2015, schválenie ročného záverečného účtu ZOOCR.
Predseda predstavenstva Viliam Zahorčák predniesol správu o finančnom hospodárení za rok 2014,
kde skonštatoval, že výška vybratých členských príspevkov bola vo výške 13 100,00 €, štátna dotácia
6 000,00 €, celkové výdavky (poplatky za vedenie účtu, poplatky v banke, členský príspevok KOCR,
vedenie podvojného účtovníctva a ostatné výdavky) boli 34 182,19 €, zostatok v banke k 31. 12.
2014 činil 6 986,22 €. Každý člen ZOOCR získal písomné finančné hospodárenie za rok 2014.
Valné zhromaždenie ZOOCR bolo oboznámené s ročnou závierkou za rok 2014, žiadosťou o dotáciou
na rok 2015 a ročným záverečným účtom ZOOCR, ku ktorým neboli žiadne námietky.

Hlasovanie
Obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 4/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje správu o finančnom hospodárení za rok 2014.

UZNESENIE č. 5/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje ročnú závierku za rok 2014.

3

UZNESENIE č. 6/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje žiadosť o dotáciu na rok 2015.
UZNESENIE č. 7/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje ročný záverečný účet ZOOCR.

5. Správa DR k činnosti a hospodárení za rok 2014
Predseda dozornej rady Peter Čuchráč oboznámil prítomných so stanoviskom DR k činnosti a
hospodárení za rok 2014. Stanovisko tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 8/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje Správu DR k činnosti a hospodárení za rok 2014.

6. Prijatie nových členov ZOOCR
‐ Obec Trnava pri Laborci
a 3 podnikateľské subjekty:
Vinnay s. r. o.(prevádzka Wellness Hotel Vinnay, Vinianske jazero)
Penzión Rybárik, Zemplínska šírava,
Lesy Servis, s. r. o. (prevádzka Lesné turisticko rekreačné centrum, Lesné)
ZOOCR prerokovala s uvedenými podnikateľskými subjektmi a samosprávou podmienky prijatia za
členov ZOOCR. Všetci žiadatelia splnili podmienky prijatia podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o cestovnom
ruchu a stanov ZOOCR, čl. V. (Vznik členstva a prijímanie nových členov).

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %
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UZNESENIE č. 9/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje nového člena ZOOCR ‐ Obec Trnava pri Laborci.
UZNESENIE č. 10/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje nového člena ZOOCR – podnikateľský subjekt ‐ Vinnay s. r.
o. (prevádzka Wellness Hotel Vinnay), Vinianske jazero.
UZNESENIE č. 11/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje nového člena ZOOCR – podnikateľský subjekt penzión
Rybárik, Zemplínska šírava.
UZNESENIE č. 12/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje nového člena ZOOCR – podnikateľský subjekt Lesy servis, s.
r. o. (prevádzka Lesné turisticko rekreačné centrum, Lesné).

7. Registrácia zmeny člena predstavenstva a člena dozornej rady ZOOCR
Člen predstavenstva ZOOCR ‐ Ing. Jozef Kráľ sa vzdal člena predstavenstva z dôvodu ukončenia
mandátu starostu Obce Vinné s účinnosťou od 4. marca 2015. Valné zhromaždenie navrhuje za
nového člena predstavenstva ZOOCR novozvoleného starostu Obce Vinné ‐ Ing. Mariána Makeľa s
účinnosťou od 4. marca 2015.
Na základe uvedenej skutočnosti valné zhromaždenie ZOOCR odvoláva člena z dozornej rady ‐ Ing.
Mariána Makeľa (Obec Vinné) s účinnosťou od 4. marca 2015 a nominuje za nového člena dozornej
rady ZOOCR ‐ Mgr. Petra Petrikána, primátora Mesta Veľké Kapušany s účinnosťou od 4. marca 2015.

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 13/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje za nového člena predstavenstva Ing. Mariána Makeľa.
UZNESENIE č. 14/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje za nového člena dozornej rady Mgr. Petra Petrikána.
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8. Schválenie výšky členského príspevku ZOOCR na rok 2015
Predseda predstavenstva Viliam Zahorčák zhodnotil výšku členských príspevkov. Na základe
vzájomnej dohody bola navrhnutá výška členského príspevku pre samosprávy na rok 2015 vo
výške 2 000,00 €, výška členského príspevku pre podnikateľský subjekt Palinský & Co., spol. s. r. o. ‐
Europenzión Salaš na rok 2015 vo výške 200,00 €, ostatné podnikateľské subjekty zaplatia členský
príspevok na rok 2015 vo výške 100,00 €.

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 15/2015
Valné zhromaždenie ZOOCR schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2015 ‐ samosprávy vo
výške 2 000,00 €, podnikateľský subjekt Palinský & Co., spol. s. r. o. ‐ Europenzión Salaš ‐ 200,00 €,
ostatné podnikateľské subjekty ‐ 100,00 € s povinnosťou uhradiť členské príspevky podľa
schváleného uznesenia do 6. marca 2015.

9. Návrh činnosti ZOOCR na rok 2015
Výkonný riaditeľ ZOOCR Ing. Ján Ďurovčík oboznámil prítomných s návrhom činnosti a plánom
aktivít ZOOCR na rok 2015. Návrh činností a plán aktivít tvorí súčasť zápisnice.

Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 16/2015
Valné zhromaždenie schvaľuje návrh činnosti ZOOCR na rok 2015.
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10. Schválenie rozpočtu ZOOCR na rok 2015
Výkonný riaditeľ Ing. Ján Ďurovčík predniesol rozpočet ZOOCR na rok 2015. Rozpočet tvorí súčasť
prílohy.
Hlasovanie
obce

ostatné členské subjekty

6

8

Za

6

8

Proti

0

0

Zdržal sa

0

0

počet členov
účasť 87,5 %

UZNESENIE č. 17/2015
Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet ZOOCR na rok 2015.
11. Diskusia
Výkonný riaditeľ ZOOCR Ing. Ján Ďurovčík zhodnotil výstavu CR ITF Slovakiatour v priestoroch
Incheba Bratislava. ZOOCR prezentovala dolný Zemplín v spoločnom stánku KOCR Košický kraj s
ďalšími oblastnými organizáciami, ktoré sú jej členmi. Spoločný stánok navštívil prezident SR Andrej
Kiska, ktorý prijal pozvanie do regiónu dolný Zemplín. Výkonný riaditeľ oboznámil prítomných s
aktivitami, prípravou nového propagačného materiálu ‐ turistická mapa dolného Zemplína, ktorá
chýba pri propagácii destinácie. Vyzdvihol úspešnosť vlastného produktu "Kráčaj s rodinou dolným
Zemplínom", ktorý má rastúcu tendenciu účasti. Medzi priority rozvoja cestovného ruchu patrí
značenie a výstavba cyklotrás, ktoré v regióne absentujú. V roku 2015 sa začína realizácia 1. etapy
cyklistickej trasy Suché ‐ Michalovce s prepojením na Zemplínsku šíravu.
Starosta obce Vinné ‐ Ing. Marián Makeľ a starostka obce Klokočov ‐ Ing. Monika Hudáčková
vyzdvihli veľmi dobrú spoluprácu so ZOOCR, význam členstva, výhody, ktoré napomáhajú k rozvoju
cestovného ruchu v regióne.
12. Návrh uznesenia VZ ZOOCR
Členka návrhovej komisie Ing. Monika Hudáčková predniesla návrh záverečného hlasovania o prijatí
uznesenia VZ ZOOCR ako celku.
Zároveň ukladá predstavenstvu pripomienky, návrhy, ktoré odzneli na rokovaní valného
zhromaždenia a prerokovať ich na svojom najbližšom zasadnutí.
Ukladá:
a) Členom ZOOCR uhradiť členský príspevok do 6. marca 2015
b) Uhradiť KOCR Košický kraj členský príspevok do 6. marca 2015
c) Zapisovateľovi do 3 dní spracovať zápisnicu z VZ ZOOCR a overiť
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13. Záver
Predseda predstavenstva ZOOCR Viliam Zahorčák poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné
zhromaždenie.

Predseda predstavenstva:

Viliam Zahorčák

Zapisovateľ zápisnice:

Iveta Pazičová

Overovatelia:

Jarmila Lopatová
Ing. Ján Palinský

Michalovce 4. marca 2015

Prílohy:
1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina z valného zhromaždenia
3. Správa o činnosti ZOOCR za rok 2014
4. Správa o finančnom hospodárení
4. Stanovisko DR k činnosti ZOOCR za rok 2014
5. Návrh činností na rok 2015
6. Ročný plán aktivít na rok 2015
7. Rozpočet ZOOCR na rok 2015
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