ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 11.07.2013 v Penzióne Centrál

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
p. Róbert Kopera – člen predstavenstva
p. Ján Neumann – člen predstavenstva
p. Ing. Marián Plevko – člen predstavenstva
p. Ing. Bláhovec Štefan – člen predstavenstva
p. Ing. Peter Smolka – člen dozornej rady
Ospravedlnení: p. Smolka, p. Hlavová

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
Info tabule na zelenú cestu – malé
Projekt náučného chodníka
Projekt Oščadnické kaplnky
Kultúrne akcie v obci – Jánske ohne, Hody ....
Diskusia – úhrada členského, zoznam členov, aktualizácia web stránky a KTV Oščadnica
Záver

Bod 1. Otvorenie
Na úvod zasadnutia privítal predseda predstavenstva p. Gánoczy všetkých prítomných a konštatoval,
že predstavenstvo je uznášania schopné.
Vyhotovením zápisnice bol poverený p. Neumann.
Program bol schválený tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Bod 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
P. Gánoczy konštatoval, že úlohou z minulého zasadania predstavenstva bola aktualizácia anketovej
otázky na webových stránkach MZCRO. Opýtal sa p. Neumanna či má pripravený návrh otázky. P
Neumann nemal pripravený žiaden návrh a tak p. Gánoczy predniesol svoj návrh znenia anketovej
otázky: „Ako ste spokojný s kultúrnymi akciami v obci Oščadnica, Heligónka, Jánske ohne.“, vrátane
návrhu odpovedí pre anketu. Tento návrh predstavenstvo schválilo. Úpravou ankety v čo najkratšom
termíne bol poverený p. Neumann.

P. Gánoczy pripomenul p. Plevkovi, že na minulom zasadaní predstavenstva sa rozvinula debata
o nedoplatkoch na dani z ubytovania, pretože ide o peniaze, ktoré sa v súčasnosti vracajú späť do
rozvoja cestovného ruchu v obci a navyše štát prispieva na túto sumu až 90 %. Súčasne sa opýtal p.
Plevka, či obec podnikla nejaké kroky k tomu, aby ubytovateľom pripomenula povinnosť uhradiť daň
z ubytovania. P. Plevko informoval prítomných, že obec rozoslala ubytovateľom poštou listy s výzvou
na úhradu dane.
Bod 3. Info tabule na zelenú cestu
P. Gánoczy v krátkosti pripomenul, že veľké infotabule na zelenú cestu sú už osadené a bola
doplnená aj infotabuľa v Ľalikoch. Následne oboznámil prítomných z výsledkom stretnutia s p.
Pekárom, ohľadom preznačenia „Zelenej cesty“. Podľa informácií, ktoré poskytol p. Pekár p.
Gánoczymu, má p. Pekár prisľúbené finančné zdroje na preznačenie cyklotrás na Kysuciach a zahrnie
do preznačenia aj tie najkritickejšie miesta v Oščadnici. Predpokladaný termín je do septembra tohto
roku. Smerové tabuľky modrej farby, ktoré už máme vyrobené bude v prípade potreby možné použiť
na trase v Tichej doline, alebo smerom na Javorské. Ďalej p. Gánoczy poďakoval p. Plevkovi za
rýchlosť osadenia lavičiek na zelenú cestu, avšak súčasne vytkol zlý výber ich umiestnenia. Navrhol p.
Plevkovi umiestniť aspoň po jednej lavičke k veľkým infotabuliam, v tomto ho podporili aj ostatní
prítomní členovia predstavenstva.
Bod 4. Projekt náučného chodníka
P. Gánoczy dal k nahliadnutiu hotový projekt „Náučného chodníka“ / ďalej len NCH / so
zapracovanými pripomienkami. Ďalej poďakoval p. Plevkovi za to, že sa mu podarilo dohodnúť
zníženie za tento projekt z predpokladanej ceny za zhotovenie projektu cca 1.000.-€ na sumu cca
500,-€. P. Gánoczy ďalej informoval o stretnutí v OCR Kysuce, ktoré sa týkalo financovania tohto
projektu, konkrétne čiastky vyhradenej v rozpočtu OCR Kysuce na tento rok vo výške 3.600,-€. Z tejto
sumy, po odrátaní ceny projektu, navrhol v tomto roku rozmiestniť 3 lavičky po trase NCH
a infotabuľu vo vrcholovej časti a jeden stojan na bicykle. Následne požiadal p. Plevku aby podnikol
potrebné kroky pre výber dodávateľa na realizáciu časti NCH pre tento rok. P . Plevko bol požiadaný,
aby sa kontaktoval s p. Hanuliakom - majiteľom pozemku na ktorom je v budúcnosti plánovaná
stavba „Rozhľadne“ ako súčasti projektu NCH a dohodol s ním podmienky odkúpenia pozemku do
majetku obce. Následne prebehla dlhá debata ohľadom ďalšieho financovania tohto projektu. Jednu
z možnosti financovania projektu NCH navrhol p. Gánoczy a to spolufinancovanie miestnymi
podnikateľskými subjektmi, pôsobiacimi v CR, ale aj ostatnými podnikateľmi.
Bod 5. Oščadnické kaplnky
P. Gánoczy v krátkosti pripomenul obsah prejednávania tohto bodu na minulom zasadnutí. Ďalej
informoval o tom, že p. Neumann navštívil obecnú knižnicu a zapožičal staré vydania „Oščadnického
hlásnika“ v ktorých by mohol byť obsah, ktorý pomôže doplniť informácie o kaplnkách v Oščadnici. P .
Plevko mal informovať, či oslovil farský úrad ohľadom možnosti spolufinancovania tohto materiálu.
P. Plevko informoval, že spolupráca v tejto veci bude zrejme momentálne nereálna. P. Plevko
povedal, že je potrebné túto vec dotiahnuť do takého štádia, že bude jasný formát + cena a následne
sa môže prerokovať prípadné financovanie tlače tohto materiálu zo strany obce. Následovala debata
ohľadom získania bližších informácií o kaplnke u Svancari. P. Kopera bol poverený získaním bližších
údajov o kaplnke u Svancari.

Bod 6. Kultúrne akcie v obci - Jánske ohne, Hody....
Jánske ohne
P. Gánoczy vyzval prítomných aby zhodnotili zo svojho pohľadu túto akciu, prípadne navrhli
možnosti na zlepšenie organizácie takejto akcie. P. Kopera zhodnotil akciu ako hlavný organizátor za
MZCRO ako úspešnú s tým, že v budúcnosti je potrebné viacej zapracovať na propagácii. P. Plevko
tiež zhodnotil akciu ako úspešnú, no do budúcnosti sa vyslovil pre lepší výber programu. Čo sa týka
moderovania je naozaj veľmi zložité zaujať publikum. P. Gánoczy vníma túto akciu tiež pozitívne, no
odporúčal pri organizácii nasledujúcich podujatí zlepšenie propagácie, hlavne s väčším časovým
predstihom a dôslednejšiu prípravu programu. Ako nedostatok vidí neúčasť detskej folklórnej skupiny
Oščadnička. Odporučil aby sa v budúcnosti takéto akcie organizovali spoločne s kultúrnou komisiou.
P. Neumann odporúčal zvýšiť u takýchto akcií počet miest na sedenie, pretože z jeho pohľadu
pomerne dosť ľudí odradilo, že si nemali kde sadnúť. Z diskusie o tomto bode vyplynulo, že všetci
prítomný zhodnotili akciu ako úspešnú, ale treba sa vyvarovať chýb ktoré sa tento rok pri organizácii
urobili.
Hody
P. Gánoczy vyzval p. Plevka aby informoval prítomných ako je rozpracovaná príprava tejto akcie. P.
Plevko oznámil, že je už dohodnutá hudobná skupina, ktorá vystúpi na námestí. Umiestnenie
kolotočov je plánované na multifunkčnej ploche pod starou farou, plánované sú aj nafukovacie
atrakcie pre deti, samozrejme aj diskotéka a zábavný program na námestí, ktorý je momentálne
v riešení.
Bod 7. Diskusia
P. Gánoczy vyzval p. Neumanna, aby predložil podklady, koľko má MZCRO členov a kto už uhradil
členské, súčasne odovzdal p. Neumannovi doklady od úhrad členov MZCRO. Ďalej sa obrátil na p.
Plevka s pretrvávajúcim problémom aktualizácie údajov o MZCRO na KTV Oščadnica. P. Plevko
prisľúbil preverenie stavu a nápravu.
Bod 8. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadanie týmto
ukončil.

