CYCLING FOR ALL o.z.
Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 29.09.2020
Prítomný: Matúš Goga, Michal Stanislav Majdák, Mgr. Michal Majdák, D. Žabecká
Prípravný výbor: Matúš Goga, Michal Stanislav Majdák, Mgr. Michal Majdák
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, prihovor člena prípravného výboru
Schválenie programu ustanovujúcej schôdze
Schválenie zapisovateľa
Predstavenie, ciele a vecné zameranie združenia
Komentované čítanie Stanov združenia
Voľba členov Predsedníctva a komisára
Diskusia
Uznesenie z ustanovujúcej schôdze
Záver

1. Otvorenie príhovorom M. Goga a a predstavenie programu schôdze.
2. Program schôdze bol prítomnými jednohlasne schválený.
3. Za zapisovateľku schôdze bola jednohlasne zvolená D. Žabecká
4. Predstavenie a ciele združenia a jeho výboru predniesol M. Majdák
1. zabezpečovať informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských
služieb v oblasti športovej cyklistiky, cyklistickej dopravy, cykloturistiky a rozvoja
regiónov;
2. podieľať sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov;
3. organizovať prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku
rozvoja regiónov;
4. pripravovať a realizovať projekty na podporu regionálneho rozvoja;
5. medzištátna, cezhraničná a medziregionálna spolupráca v oblasti regionálneho rozvoja;
6. príprava, koordinácia a realizácia aktivít cezhraničnej spolupráce;
7. príprava dokumentov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými
dokumentmi Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky a samosprávnych krajov;
8. poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov v
rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
9. aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k
rozvoju cestovného ruchu a trvalo udržateľného rozvoja;
10. realizácia a podpora implementácie už schválených projektov a programov v rámci
Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
11. informovať príslušné subjekty o dostupnosti jednotlivých programov a výziev v rámci
Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
12. organizovanie školení, mimoškolské vzdelávanie;
13. vytváranie podmienok, podporovanie, organizovanie a vykonávanie športových
súťažných a rekreačných aktivít, spoločenské stretnutia;
14. podpora mladých talentov a vytváranie podmienok na rozvoj zdravého pohybu medzi
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mládežou;
15. propagácia regiónov v zahraničí;
16. rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne;
17. ochrana, udržiavanie a zveľadovanie životného prostredia, ochrana prírody;
18. zhromažďovanie, spracovanie, sprostredkovanie, rozširovanie informácií, teoretických a
praktických vedomostí a skúseností, realizácia edičnej činnosti;
19. realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu zamestnanosti;
20. spolupráca so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré
majú záujem pomôcť naplniť jej poslanie a ciele.
5. Komentované čítanie stanov združenia predstavil M. Goga. Venoval sa týmto témam:
- členstvo
- vystúpenie zo združenia
- orgány združenia
- predsedníctvo
- predseda
- komisár združenia
6. Voľba členov do Predsedníctva dohodnutá nasledovne:
- volíme 3 členov ( prvých 3 zvolených ) + komisára
- zostavená kandidátska listina – 4 kandidátov:
kandidáti na členov predsedníctva: M. Goga, M. Stanislav Majdák, M. Majdák
kandidát na komisára: D. Žabecká
Prebehla voľba do Predsedníctva organizácie zápisom mena a priezviska do hlasovacieho lístka,
samostatne meno a priezvisko komisára občianskeho združenia.
Prítomný podpísali prezenčnú listinu
Členovia pripravneho výboru spočítali hlasovacie lístky a vyhlásili výsledky:
- bolo odovzdaných 3 hlasovacích lístkov
- poradie zvolených kandidátov:
Predsedníctvo:
1. M. Goga 1 hlasov
2. M. Majdák 1 hlasov
3. M. Stanislav Majdák 1 hlasov
Komisár:
1. D. Žabecká 3 hlasov
Predsedníctvo si z pomedzi seba zvolila M. Gogu za predsedu, M. Majdáka za podpredsedu a M.
Stanislava Majdáka za podpredsedu.
Komisárom združenia sa stala D. Žabecká
7. Diskusia
- diskusiu začal M. Goga informáciami o týchto témach:
- adresa občianskeho zduženia bude v Ruskove 553 04419 Ruskov
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- stretnutie združenia minimálne 1x za rok
- M. Majdák: Akým spôsobom sa niekto môže stať novým členom?
- pravidlá sú zakotvené v stanovách OZ

8. Ustanovujúca členská schôdza prijala a schválila nasledovné Uznesenie:
1. Založenie občianskeho združenia „CYCLING FOR ALL o.z.“
2. Stanovy združenia bez pripomienok
3. Členov Predsedníctva občianskeho združenia: M. Goga, M. Majdák, M. Stanislav Majdák
4. Predsedom OZ sa stáva Matúš Goga, ktorý je zároveň štatutárom združenia
5. Podpredsedovia OZ sa stávajú M. Majdák, M. Stanislav Majdák
6. Komisárom D. Žabecká
7. Zapisovateľka: D. Žabecká
Overovateľ zápisnice: M. Stanislav Majdák
Uznesenie bolo prijaté verejným hlasovaním. Z prítomných členov boli všetci za prijatie
uvedeného Uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Prípravný výbor konštatoval právoplatnosť voľby a prijatie uznesenia.
9. Záverečné slovo predsedu M. Gogu:

