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Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia 

 
Dátum konania: 10.12.2013 , 17:00 hod. 

Miesto konania: hotel Minciar, Skalka pri Kremnici 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 

 

Prítomných na rokovaní privítal Mgr. Gális, predseda združenia a konštatoval, že registrovaných je 10 

členov, a prítomných je 7 členov – valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné. Na valné zhromaždenie 

prijal naše pozvanie aj p. starosta obce Krahule – p. Schwarz.  

 

Uznesenie č.1/2012 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu schvaľuje: 

a) zapisovateľa zápisnice – Mgr. Tatiana Holečková 

b) overovateľov zápisnice – Mgr. Zdeno Gális, Ing. Zuzana Tileschová 

 

PROGRAM: 

I. Informácia o činnosti Oblastnej organizácie CR Turiec-Kremnicko 
Predseda združenia p. Gális informoval o aktivitách, ktoré realizovala oblastná organizácia cestovného 

ruchu  Turiec-Kremnicko počas roku 2013: 

 Celkový rozpočet na tento  rok, ktorý je disponibilný  v rámci plánovaných aktivít je 30.635€. 

Za prvých deväť mesiacov tohto roku sa už časť rozpočtu použila alebo sa ešte použije na tieto 

aktivity:  

 reklamné DVD o histórii lyžovania 

 účasť na ITF Slovakiatour 2013 

 Slovensko-srbské fórum CR 

 www.kvalitaznasichregionov.sk - prezentácia destinácie 

 Deň turčianskeho vidieka - prezentácia destinácie 

 výroba propagačnej brožúry Turiec-Kremnicko / Žilinský turistický kraj 

 info cesty pre zahraničných tour operátorov 

 budovanie značky Turiec-Kremnicko (logo, web, atď.) 

 realizácia bilboardov cca. 2 x 3 m (osadené budú na hlavných vstupoch (cestách) do regiónu 

 Turiec-Kremnicko) 

 Ďalšie plánované a v súčastnosti realizované aktivity: 

 tvorba fotobanky (kvalitného archívu fotografií z regiónu) 

 spracovanie strategického marketingového plánu 

 výroba jednotnej mapy (skladačky) oblasti Turca a Kremnice 

 printová propagácia "Zima v regióne" (propagácia lyž.stredísk regiónu) 

 konferencia destinačného manažmentu so zameraním na tvorbu produktov v CR 

Zdôraznil, že aj naše miestne združenie Kremnica region, o.z. je aktívnym členom regionálnej organizácie a  

každý, kto chce a  má úprimnú snahu sa podieľať (reálne pracovať) na rozvoji regionálneho cestovného 

ruchu sa môže pridať. Buď priamo, ako člen oblastnej organizácie Turiec-Kremnicko alebo 

sprostredkovane, ako člen miestneho združenia Kremnica region. V súčasnosti je to pravdepodobne jediná 

reálna možnosť, ako ovplyvniť situáciu v oblasti cestovnom ruchu v našom regióne. Ak sa budú jednotlivé 

http://www.kvalitaznasichregionov.sk/
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subjekty "hrať na svojom piesočku", a nebude sa realizovať spoločná podpora a propagácia, tak je len malá 

pravdepodobnosť, že sa segment cestovný ruch (nie len v našom regióne) pohne ďalej.  

Ďalej p.Gális informoval, že v Kremnických novinách je rubrika „TURIEC-KREMNICKO informuje“, 

ktorá prináša informácie o aktivitách tejto regionálnej organizácie. Rovnaká rubrika vychádza aj 

v mestských novinách Martina a v Turčianskych Tepliciach. 

 

II. nové členstvo v o.z. Kremnica region 
Privítali sme nášho nového člena v združení, p. Ing. Michala Babinského  a jeho privát u Michala, ktorý 

sa nachádza na Veterníckej ulici a poskytuje 6 lôžok. 

 

III. Workshop Propagácia regiónu Kremnické vrchy 
Naše pozvanie na valné zhromaždenie prijal p. starosta obce Krahule, p. Schwarz, ktorý nás pozval na 

medzinárodný odborný seminár – informačný workshop „Propagácia regiónu Kremnické vrchy“, ktorý 

je orientovaný na rozvoj cestovného ruchu v regióne Kremnica a okolie. Worskhop sa uskutoční 21. 

decembra 2013 o 9.00 hod v priestoroch Rekreačného zariadenia Stred Európy. Oragnizátorom 

workshopu je obec Krahule a JUDr. Vladimír Urblík-VALIGA O.S.S.  Workshop je spolufinancovaný 

Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obec financovala 5% z projektu, 

Vrámci diskusie p.starosta zhodnotil, že napriek všetkej snahe, v Kremnici absentujú doplnkové služby 

a mestský život, taktiež aj iné obce z mikroregiónu Kremnica a okolie by sa do podobných projektov 

mohli zapájať aktívnejšie.  

 

Vrámci diskusie o workshope sme sa nevyhli porovnávaniu pobytovej taxy Krahule vs. Kremnica, a tak 

sme sa viacerí členovia zhodli na tom, že v budúcnosti by malo mesto Kremnica urgentne riešiť  

pobytovú taxu a jej zvýšenie z 0.33,-EUR na 0.50,-EUR/osoba/noc a taktiež nájsť spôsob ako túto 

pobytovú taxu kontrolovať, aby sa výťažok z nej mohol využiť aj na iné aktivity v oblasti cestovného 

ruchu, nielen na členské v OOCR, ktoré predstavuje pre Kremnicu 3000,-EUR/ročne. 
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VI. informácia o účtovníctve združenia za rok 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rok 2013 ešte neuhradili členské tieto subjekty: 

Skalka Aréna 

Veža Penzión 

Apartmány Krahule 

Roja – Dolná Ves 

Členské prosíme uhradiť najneskôr do 31.12.2013! 

 

IV. Webstránka kremnicaregion.sk 
Web stránka je momentálne vytvorená cez wix.com, nakoľko momentálne nie sú financie na vytvorenie 

vlastnej web stránky budeme pokračovať v napĺňaní jej obsahu na tomto konte. 

 

V. plán aktivít združenia v roku 2014 
       Uznesenie č.2/2012 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu schvaľuje, že 

naše občianske združenie sa nebude uchádzať o 2 % z dane v r.2013. 

       Uznesenie č.3/2012 Valné zhromaždenie  OZ KREMNICA REGION – združenie turizmu schvaľuje   

        a navrhuje nasledovné aktivity na rok 2014. 

- Spoločná prezentácia v stánku OOCR na Slovakia Tour 

- Riešenie otázky pobytovej taxy v Kremnici 

- Napĺňanie web stránky a zaškolenie do administrácie ďalších členov nášho združenia.  
 

PRÍJMY VÝDAJE 

2% z dane 5,78,-€ členské OOCR 1000,-€ 

2% z dane 47,63,-€ kolok 66,- € 

členské Kino Akropola 

(znížené o výdavky pri 

registrácii na 2% 

26,50,-€ banner + vizitky 45,92,- € 

členské hotel Minciar 100,-€ webhosting 51,70,- € 

členské mesto Kremnica 100,-€   

členské Kremnica Gold 100,-€   

členské KIC 100,-€   

členské hotel Golfer 100,-€   

členské Slovak Folk 

Travel 

100,-€   

členské privát u Michala 100,-€   

SPOLU 779,-€  1163,62,-€ 


