Výročná členská schôdza MVZS Golianovo konaná dňa 11.01.2020

Vážené dámy a páni, členovia Miestneho vinohradníckeho a záhradkárskeho spolku, srdečne Vás
vítam na výročnej členskej schôdzi nášho občianskeho združenia.
Dovoľte mi aby som Vám zaželal všetko dobré v roku 2020. Ako štatutár nášho spolku predkladám
návrh programu a návrh na členov návrhovej a mandátnej komisie.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Správa o činnosti za rok 2019
Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2019
Plán hlavných úloh spolku na rok 2020
Prijatie nových členov
Odvolanie a voľba nových členov výboru a revíznej komisie na základe stanov MVZS /členská
schôdza písm.f )
Diskusia
Uznesenie
Občerstvenie
Záver

2. Do návrhovej a mandátnej komisie navrhujem:
Predseda návrhovej a mandátnej komisie PaedDr.Jarolím Ferenczy, členovia : Ješko Vladimír
a Imrich Maťo.
Dávam hlasovať za obsah programu členskej schôdze a za návrh členov a predsedu návrhovej
a mandátnej komisie.
Za 32, Proti 0, Zdražl sa 0
3. Správa o činnosti spolku za rok 2019










Konanie výročnej členskej schôdzi dňa 23.02.2019
Konanie plesu 19. ročník
Konanie odbornej degustácie vín 3.3.2020 a verejnej degustácie vín 8.3.2020
Rozvoz vzoriek vín na degustácie v okolitých obciach
Splnenie si legislatívnej požiadavky, povinnosť oznámenia štatutára združenia na MVSR
Registrácia združenia do systému podpory Dolná Nitra
Nákup umelých hnojív a moridla na zemiaky ( Monceren Pro) – proti koreňomoru ľuľkovému
a striebristrosti šupky- vedie k vyšším výnosom hľúz a kvalite zemiakov. Moridlo Prestige sa
už nevyrába jeho náhrad Monceren G je ale na rok 2019 zakázané.
Kultúrno spoločenská akcia „Vráťme život do vinohradov“. Náš spolok svojou činnosťou
nadväzuje na naše prírodné i historické dedičstvo nášho regiónu. Naším hlavným cieľom je
šíriť záujem medzi členmi a občanmi obce o udržanie vinohradníctva v našej obci. Nosnou
témou podujatia bola spolupráca so ŽŠ pri tvorbe a dražbe strašiakov. Šlo o dobročinný akt
zo strany nás vinárov, kde sme kupovali a dražili strašiakov, ktoré deti zo ZŠ vlastnoručne




vyrobili. 500€ je suma, ktorú sme darovali školskému klubu pro ZŠ. Zároveň prebiehala súťaž
vo varení gulášu a vystúpenie folklórnych skupín Lúčnica a Ďarmočan a country kapely
Pengagi.
Predaj vareného vína na akcii „Dobročinné vianočné trhy“ odkiaľ výnos 80€ sme darovali
Ďarmočanu.
Dňa 27.12.2019 rokovanie na krajskom dopravnom inšpektoráte ohľadom cyklotrasy
a možného riešenia . dopravná značka C8 Cyklistický chodník

4. Správa revíznej a kontrolnej komisie
p. Milan Pavlovič po kontrole pokladne a výdavkov skonštatoval, že stav v pokladni ku dnu konania
schôdzi je 1214€ + pribudne členské z konanej chôdzi.
Predseda spolku ďalej informoval, že je veľmi dôležité viesť jednoduché účtovníctvo nakoľko ako
občianske združenie máme aj bankový účet, kde sme mali v roku 2019 príspevok z Nadácie ZSE vo
výške 700€, ktoré sme vynaložili na akciu Vráťme život do vinohradov. Taktiež na rok 2020 máme
prísľub od obce dostť príspevok 1000€. Predseda vyzval členov aj na možnosť darovania 2-3% z daní
na účet nášho združenia.
5. Plán hlavných činností na rok 2020













Zriadiť podstránku na webe obce, kde v sekcii Vinohradníctvo máme záujem zverejňovať
transparentne všetky zápisnice výboru združenia, všetky výdavky a taktiež elektronicky
informovať členov o novinkách a udalostiach
Konanie výročnej členskej schôdze – splnené
Konanie jubilejného 20. ročníka plesu záhradkárov
Konanie odbornej a verejnej degustácie
Sumarizácia majetku združenia – všetky náradia, nástroje zhromažďovať na jednom mieste
a vykonať údržbu – zodpovedný Miťo Majerčík
Nákup hnojív – obec nám poskytne vozidlo a vozík
Nákup stromkov
Usporiadanie min. jednej odbornej prednášky Vinohradníctvo/záhradkárstvo
Usporiadanie kultúrnospoločenskej akcii v amfiteátri obce
Spolupráca s Občianskymi združeniami a komunitami v obci
Učastníci Vianočných trhov v obci

6. Prijatie nových členov
Za nových členov boli navrhnutý Michal Áč, Tomáš Áč, Alojz Pavelka, Luboš Tóth, Ondrej Duchoň
a Luboš Duchoň.
Za 32, Proti 0 Zdržal sa 0
7. Odvolanie a voľba nových členov výboru a revíznej komisie.
Na schôdzi združenia konanej dňa 16.2.2014 členská schôdza zvolila za členov výboru: Miroslav
Majerčík, Vladimír Ješko, PaedDr .Jarolím Ferenczy,Stanislav Majerčík, Patrik Varga, JuDr. Samuel
Plesník a Elena Penzešová.

Ako štatutár bol zvolený JuDr. Samuel Plesník a ako hospodár PaedDr. Jarolím Ferenczy. Avšak dňa
23.2.2019 bol ako nový štatutár na základe odstúpenia p.Plesníka zvolený štarutár združenia Patrik
Varga. Ako hospodár vystupuje p. Čaládi, čo je v rozpore stanov spolku.
Členovia revíznej a kontrolnej komisie sú: Juraj Čaládi, Ing. Milan Hrivnák a Milan Pavlovič.
Na základe stanov MVZS v odseku „Členská schôdza písm f „ ... volí na obdobie piatich rokov 5-7
členný výbor spolku a 3 člennú kontrolnú a revíznu komisiu ODVOLÁVAM členov zvolených dňa
16.2.2014 na členskej schôdzi a navrhujem na nové päťročné obdobie za členov výkonného výboru:
Miroslav Majerčík, Elena Penzešová, Patrik Varga, Miroslav Darnadi ml., Hrebíček Jozef a Áč Michal.
Za 32, Proti 0 Zdržal sa 0

Za nových členov revíznej a kontrolnej komisie: Milan Pavlovič, Ing. Milan Hrivňák a Marek Virágh.
Za 32, Proti 0 Zdražal sa 0
Za nového hospodára združenie navrhujem p. Michala Áča
Za 31, Proti 0 Zdražal sa 1

8. Diskusia
Nosnou témou diskusie bola Cyklotrasa cez vinice v obci Golianovo a možnosti byť účatníkmi
kolaudačného konania resp, sa ho pokúsiť napadnúť z dôvodu znemožnenia prístupu motorovým
vozidlom k pozemkom vo viniciach.
9. Uznesenie
Uznesenie prečítal predseda návrhovej a mandátnej komisie PaedDr, Jarolím Ferenczy, ktoré je
prílohou tejto zápisnice.
10. Občerstvenie
Ďakujeme Vierke Majerčíkovej a Patrikovi Vargovi ml. za prípravu a Elenke Penzešovej a Eliške
Šlosárovej za obsluhu.
11.Záver

Predseda a štatutár MVZS
p.Patrik Varga

