Zápisnica z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia PRE MESTO
konaného dňa 19. 4. 2013

Miesto a čas konania: kongresová hala hotela TATRA v Poprade so začiatkom o 16.00 hod.
Prítomní: viď prezenčná listina (39 členov, 5 hostí, 2 novinári z Poprad 24)
Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie Občianskeho združenia PRE MESTO (ďalej len VZ OZ) otvoril a prítomných privítal Ing.
Ondrej Kavka, predseda OZ. Konštatoval, že ustanovujúce VZ OZ sa konalo presne pred rokom a to dňa
20.4.2012. Ing. Martina Kubičková Sabová oboznámila prítomných s účasťou členov na VZ. Z celkového
počtu 48 členov OZ, je prítomných 39 členov, čo predstavuje 81,25 % účasť, čím je VZ OZ PRE MESTO
uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu Valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
Návrh programu pripravený predstavenstvom OZ navrhol Ing. Kavka rozšíriť o bod Voľba člena dozornej
rady (ďalej len DR), nakoľko člen DR p. Dr. Leonardo Perla sa vzdal funkcie v priebehu roka z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti.
Následne dal Ing. Kavka schváliť program VZ v tomto znení:
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti VZ
2. Schválenie programu VZ, voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti združenia za rok 2012
4. Schválenie správy DR o kontrolnej činnosti
5. Schválenie plánu činnosti na rok 2013
6. Schválenie rozpočtu na rok 2013
7. Voľba člena DR
8. Diskusia
9. Prijatie uznesenia
10. Záver
Hlasovanie:
Za: 39, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Program VZ bol jednomyseľne schválený.
Do orgánov VZ boli navrhnutí:
Zapisovateľ: Ing. arch. Veronika Uhrinová
Overovatelia zápisnice: p. Gabriela Majerová a p. Soňa Kupčová
Členovia návrhovej komisie: JUDr. Jozef Hrobák, Ing. Eugen Saloň, Rajmund Szánto
Hlasovanie:
Za: 39, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Orgány VZ boli jednomyseľne schválené.

3. Schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti združenia za rok 2012
Výročnú správu o hospodárení a činnosti združenia za rok 2012 a údaje z ročnej účtovnej závierky OZ za
rok 2012 predniesol Ing. Kavka.
V správe uviedol, že vďaka aktivitám OZ v roku 2012 bolo upravené na parkoviskách na námestí voľné
parkovanie áut v pracovných dňoch od 16.00 hod a cez víkend počas celého dňa, taktiež bola na námestí
zriadená free wifi zóna a na podnet OZ na ul. 1. mája bola osadená verejná zeleň a doplňujúci mestský
mobiliár.
Hlavnými aktivitami OZ v roku 2012 boli Floorbalový turnaj, ktorý sa konal v mesiacoch máj a jún na ul. 1.
mája, v júni sa konala tiež kultúrno-spoločenská akcia VIA ITALIA. Vyvrcholením aktivít OZ v minulom roku
bola augustová akcia MADE IN SLOVAKIA. Z podnetu OZ sa tiež na námestí konali akcie Medzinárodný
deň detí a Oslavy dňa sv. Egídia. Pre silné mrazy musela byť v decembri zrušená akcia VIANOČNÉ TRHY.
V decembri sa podarilo OZ vydať prvé číslo svojho občasníka PRE MESTO v náklade 50.000 výtlačkov a v
ňom informovať verejnosť o svojich aktivitách a zámeroch.
Na podnet OZ sa taktiež dostalo do rozpočtu mesta pre rok 2013 prekrytie medzikostolia, čo bude mať vplyv
na zlepšenie kultúrno-spoločenského života na námestí a zvýši atraktivitu daného prostredia.
OZ hospodárilo v roku 2012 s prebytkom, jeho príjmy dosiahli sumu 21.240,- € a výdavky sumu 18.735,- €. V
minulom roku sa OZ stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY (ďalej len OO CR
TATRY) a rozbehlo s ňou aktívnu spoluprácu. Úspešnú spoluprácu OZ nadviazalo taktiež so Slovenskou
agentúrou cestovného ruchu, ale aj so Slovensko-talianskou obchodnou komorou.
V závere výročnej správy Ing. Kavka poďakoval za spoluprácu a podporu členom OZ a jednotlivým
partnerom OZ. Osobitne poďakoval za spoluprácu mestu Poprad predovšetkým v začiatkoch činnosti OZ,
pričom však konštatoval, že táto sa približne od októbra 2012 narušila z jemu neznámych dôvodov, o čom
svedčí aj neúčasť zástupcov z vedenia mesta na dnešnej VZ OZ, napriek tomu, že boli riadne pozvaní.

4. Schválenie správy dozornej rady (DR) o kontrolnej činnosti
Správu DR OZ o kontrolnej činnosti predniesol člen DR p. Marián Škuta. DR v sledovanom období zasadala
trikrát. DR konštatuje, že vedenie účtovníctva, spracovanie individuálnej účtovnej závierky a podanie
daňového priznania OZ bolo realizované v súlade s platnou právnou úpravou, dodávateľským spôsobom
oprávnenou osobou p. Teréziou Duračinskou. DR posúdila a odporúča VZ OZ schváliť Riadnu účtovnú
závierku OZ za rok 2012 a tiež Výročnú správu o hospodárení a činnosti združenia za rok 2012. DR
odporúča tiež VZ OZ zvoliť tretieho člena DR v súlade s čl. 9 ods. 1 Stanov OZ.

5. Schválenie plánu činnosti na rok 2013
Návrh plánu činnosti na rok 2013 predniesol Ing. Kavka. (viď samostatný dokument).

6. Schválenie rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 predniesol Ing. Kavka. (viď samostatný dokument).

7. Voľba člena dozornej rady
Za nového člena DR predsedníctvo OZ navrhlo zvoliť p. Rajmunda Szánta. Iný návrh nebol predložený.
Hlasovanie:
Za: 39, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Pán Rajmund Szánto bol jednomyseľne zvolený za člena DR OZ.

8. Diskusia
V diskusii odzneli nasledovné podnety, odporúčania a sťažnosti:
P. Sabo navrhol premiestniť Mestskú informačnú službu z poschodia v Dome kultúry, kde nikto o nej nevie,
do priestorov bývalého kina Tatran na námestí.
P. Sichrovský predložil návrh, aby sa OZ registrovalo za oprávnenú osobu na prijímanie darov - 2 % z daní.
Ing. Kavka informoval VZ OZ ako prebieha spolupráca s OO CR TATRY a na konkrétnych číslach ukázal
ako mesto svojím konaním neuvážene oberá región aj samo seba o financie, bez toho že by ho to stálo čo i
len 1 cent navyše.
P. Szánto odporučil v rámci prípravy II. ročníka Floorbalového turnaja ponúknuť potencionálnym sponzorom
reklamné plochy na ihrisku a tiež plochy na dresoch jednotlivých mužstiev, prípadne následne uskutočniť ich
dražbu.
P. Dragošek, zamestnanec letiska PP, položil otázku, či sa dá dať do programu činnosti OZ obnovenie
leteckej linky Poprad - Londýn?
P. Balog, predseda Mestského študentského parlamentu požiadal OZ o pomoc pri ich činnostiach a ponúkol
OZ vzájomnú spoluprácu.
Sl. Barincová, zástupkyňa Bella Arabia, o. z. rovnako ponúkla OZ vzájomnú spoluprácu pri organizovaní
jednotlivých akcií.
P. Seman predniesol pripomienku za majiteľov obchodov na námestí, ktorí navrhli mestu, že počas
Vianočných trhov budú obchody otvorené do večera a že žiadajú mesto, aby boli stánky trhovníkov obrátené
čelom k obchodom. Mesto napriek tomu postavilo stánky chrbtom k obchodom - prečo? Ďalej poukázal na
skutočnosť, že severná strana námestia nebola počas zimy upravovaná a sneh nebol z námestia odvážaný.
Prečo mesto na to nereagovalo?
P. Zoričák zdôraznil, že OZ nie je politický subjekt a nemá žiadne politické ambície. Jediným cieľom OZ je
obnovenie kultúrno - spoločenského a pohybovo aktívneho života na námestí so záujmom o spoluprácu so
všetkými ochotnými subjektmi. Ďalej uviedol, že aktivity OZ sú už tak rozsiahle, že bude v najbližšom období
nevyhnutné prijať zamestnanca na polovičný úväzok. Predsedníctvo mieni túto otázku riešiť cez podporný
program Úradu práce v Poprade.
P. Trembáčová, poslankyňa mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), uviedla, že OZ pri svojej činnosti málo
využíva komunikáciu a spoluprácu s poslancami MZ, aj pozvanie na VZ OZ obdržala len doobeda. Ďalej
uviedla, že aktivity OZ pozná, jeho akcie sa jej páčili a že OZ drží palce.
Ing. Božoň, poslanec MZ tiež uviedol, že OZ registruje, avšak pri svojej činnosti sa s aktivitami OZ nestretol,
resp. o pomoc nebol požiadaný. Taktiež pozvanie na VZ OZ obdržal len doobeda. Odporučil OZ, aby
komunikovalo s poslancami MZ prostredníctvom ich schránok na MsÚ, alebo prostredníctvom ich kontaktov
uvedených na webovej stránke mesta Poprad.
JUDr. Hrobák prečítal prítomným Preambulu Ústavy SR a jej prvé dva články, z ktorých je úplne jasné aké je
v SR postavenie občanov a aké je postavenie úradov a úradníkov. VZ navrhol, aby zápisnica z VZ OZ bola
zverejnená na webovej stránke OZ, zaslaná členom OZ, mestu Poprad, poslancom MZ a tiež regionálnym
médiám a miestnym veľkým firmám. Zároveň navrhol, aby sa za účelom zlepšenia komunikácie a
spolupráce s mestom a poslancami MZ iniciovalo uskutočnenie spoločných rokovaní na úrovni
predsedníctva a DR OZ.
P. Saloň, položil otázku: ,,Prečo mesto nechce spolupracovať s OZ?“

9. Prijatie uznesenia
Uznesenie predniesol v mene návrhovej komisie JUDr. Hrobák.
U z n e s en i e z VZ OZ PRE MESTO konaného dňa 19.4.2013 v Poprade, hoteli TATRA
1. Uznesenie č. 1/2013
VZ OZ berie na vedomie Správu, podľa ktorej z celkového súčasného oficiálneho počtu členov OZ 48, je
prítomných 39, čo predstavuje 81,25 %, čím je VZ OZ PRE MESTO uznášaniaschopné.
2. Uznesenie č. 2/2013
VZ OZ zvolilo zapisovateľa zápisnice: Ing. arch. Veronika Uhrínová, overovateľov zápisnice: Gabriela
Majerová, Soňa Kupčová, návrhovú komisiu: JUDr. Jozef Hrobák, Ing. Eugen Saloň, Rajmund Szánto.
3. Uznesenie č. 3/2013
VZ OZ schvaľujeVýročnú správu o hospodárení a činnosti OZ za rok 2012 a ročnú účtovnú závierku OZ za
rok 2012.

4. Uznesenie č. 4/2013
VZ OZ schvaľuje Správu Dozornej rady o kontrolnej činnosti.
5. Uznesenie č. 5/2013
VZ OZ schvaľuje Plán činnosti OZ na rok 2013.
6. Uznesenie č. 6/2013
VZ OZ schvaľuje Rozpočet OZ na rok 2013.
7. Uznesenie č. 7/2013
VZ OZ volí za člena DR OZ p. Rajmunda Szánta.
8. Uznesenie č. 8/2013
VZ OZ ukladá predsedníctvu OZ:
a) iniciovať rokovania s mestom o premiestnení mestského Infocentra zo súčasného nevyhovujúceho na
poschodí v Dome kultúry na námestie do budovy Reduty, prízemie - bývalá pokladňa kina Tatran a riešiť s
tým súvisiace infotabule,
b) zaregistrovať OZ pre možnosť získavania 2 % z daní,
c) dotazovať mesto Poprad prečo nevyužilo už druhý rok možnosť vložiť do OO CR TATRY vo forme
členského príspevku maximum financií získaných na dani z ubytovania, nakoľko svojim konaním znižuje
finančnú podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne i meste Poprad,
d) ponúknuť firmám sponzoring počas floorbalového turnaja,
e) nadviazať komunikáciu s letiskom Poprad za účelom podpory jeho oživenia,
f) nadviazať komunikáciu s Mestským študentským parlamentom za účelom rozvinutia vzájomnej
spolupráce, resp. inými vhodnými a ochotnými osobami,
g) vytvoriť certifikáty o členstve v OZ a tieto odovzdať jednotlivým členom OZ,
h) osloviť ďalšie právnické a fyzické osoby pôsobiace v meste Poprad s ponukou členstva v OZ,
i) iniciovať uskutočnenie samostatných rokovaní predsedníctva a DR OZ s vedením mesta a poslancami MZ
za účelom zlepšenia vzájomnej komunikácie a spolupráce,
j) predsedníctvu OZ podnety a odporúčania z diskusie podrobnejšie prerokovať na svojich zasadaniach a
zapracovať ich do činnosti OZ,
k) informovať regionálne média a verejnosť o činnosti OZ a záveroch VZ OZ,
l) zápisnicu z VZ zverejniť na internetovej stránke OZ, zaslať ju členom OZ a tiež ju zaslať ako podnet na
vzájomnú komunikáciu a spoluprácu mestu Poprad, poslancom MZ a tiež veľkým firmám ako Tatravagónka,
Whirlpool, Tatramat, SPP, VSE a pod.
Hlasovanie:
Za: 39, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie z VZ OZ PRE MESTO bolo jednomyseľne schválené.

10. Záver
Rokovanie VZ OZ o 18.30 hod. ukončil a prítomným poďakoval za aktívnu účasť Ing. Ondrej Kavka,
predseda OZ. Zároveň OZ PRE MESTO poprial hodne úspechov v roku 2013.
Prílohy zápisnice:
1. Výročná správa o hospodárení a činnosti OZ za rok 2012
2. Ročná účtovná závierka OZ za rok 2012
3. Správa DR OZ o kontrolnej činnosti
4. Plán činnosti OZ na rok 2013
5. Rozpočet OZ na rok 2013
Zapísala: Ing. arch. Veronika Uhrinová
Ing. Ondrej Kavka
predseda OZ
Overovatelia zápisnice: Gabriela Majerová, Soňa Kupčová

