ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 9.1.2013 v Penzióne GáJuZ

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
p. Ing. Marian Plevko – starosta obce, člen PR
p. Jozef Smolka – člen PR
p. Robert Kopera – člen PR
p. Jan Neumann – člen PR
p. Ing. Peter Smolka – člen DR
p. Ing. Jarmila Lapihusková – člen DR

Program :
1./ Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu,
2./ Zhodnotenie VZ MZCRO, podpísanie zápisnice
3./ Určenie hospodára MZCRO
4./ Letný turistický prospekt - rozdelenie
5./ Prerokovanie kultúrno-spoločenských akcií na rok 2013
6./ Informácia o príprave 47.SZZT
7./ Diskusia – faktúra za webhosting
- info tabule zelená cesta návrhy p. Plevko
- aktualizovať zoznam členov MZCRO
a členov predstavenstva na stránke
- krátke zhodnotenie prebiehajúcej zimnej sezóny (SCR, smeti...)
8./ Záver

Bod 1. Otvorenie
V úvode zasadnutia privítal predseda predstavenstva p. Gánoczy všetkých prítomných
a konštatoval, že predstavenstvo je uznášania schopné. Zo stretnutia sa ospravedlnila p. J.
Hlavová a p. Blahovec, ktorý nedostal pozvánku.
Zapisovateľom bol poverený p. Neumann.
Program bol schválený tak ako bol uvedený na pozvánke .

Bod 2. Zhodnotenie VZ MZCRO
Predseda predstavenstva p. Gánoczy oboznámil v krátkosti všetkých prítomných, s priebehom
valného zhromaždenia a výsledkami volieb do predstavenstva a dozornej rady MZCRO. Pri
tejto príležitosti uviedol, že na mimoriadnom zasadaní novozvoleného predstavenstva, ktoré
sa konalo po valnom zhromaždení, bol opakovane zvolený predstavenstvom za predsedu
predstavenstva a z tohto titulu vedie toto zasadanie.
p.Gánoczy uviedol, že bol navštívený jedným z malých ubytovateľov, ktorý ho oboznámil so
svojimi rozporuplnými pocitmi ohľadom členstva a jeho účasti pri schôdzach medzi veľkými
ubytovateľmi. Táto informácia vyvolala debatu o tom, ako zatraktívniť členstvo malým
ubytovateľom s cieľom ich čo najväčšieho zapojenia sa do spolupráce, pretože aj malý
ubytovateľ môže mať dobrú, minimálne zaujímavú myšlienku na zlepšenie cestovného ruchu

v našej obci. P. Gánoczy pripomenul, že práve z tohto dôvodu sa znížilo členské pre malých
ubytovateľov na 5,-€ ročne.
P. Jozef Smolka konštatoval, že členom sa môže stať každý, kto poskytuje služby, pričom
rozhodujúca je jeho chuť byť nápomocným pri rozvoji cestovného ruchu v našej obci, tak ako
napr. p. Neumann, ktorý síce neubytováva, ale poskytuje služby.
Na záver tohto bodu sa všetci zhodli na tom, že je dôležité získať nových členov z radov
malých ubytovateľov, aby združenie bolo naozaj silnou organizáciou.

Bod 3. Určenie hospodára MZCRO
P. Gánoczy informoval, že p. Martina Krkošková, ktorá v minulosti robila hospodárku nemá
záujem naďalej túto úlohu vykonávať, nakoľko je časovo veľmi vyťažená. Navrhol preto aby
sa zvolil nový hospodár. Sám navrhol Ing. Štefana Blahovca, ktorý sa však tohto zasadania
nezúčastnil, a tým sa nemohol k tomuto návrhu vyjadriť.
P. Jozef Smolka preto navrhol p. Koperu, alebo p Neumanna, pretože podľa neho je toto pre
združenie efektívnejšie, nakoľko sú obaja členmi OCR Kysuce, bývajú priamo v Oščadnici
a v prípade potreby nie je problém zvolať stretnutie.
p. Kopera sa k tomuto návrhu vyjadril v tom zmysle, že on je príliš pracovne a časovo
vyťažený, a že podľa neho pre p. Neumanna toto nebude predstavovať problém.
Po ukončení debaty bol za hospodára zvolený p. Ján Neumann, ktorý nemal žiadne námietky.
P. Gánoczy následne podotkol, že bude treba zorganizovať stretnutie p. Krkoškovej s p.
Neumannom, aby mu odovzdala agendu.
P. Lapihusková uviedla, že je nutné, aby najskôr p. Krkošková ukončila agendu za rok 2012
a až potom ju odovzdala, aby v budúcnosti nedošlo k nejakému problému, ktorý vyvolá
dohady, o zodpovednosti za tento problém.
Prítomní za zhodli na tom, aby bol spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí agendy.

Bod 4. Letný turistický prospekt- rozdelenie
P. Gánoczy informoval, že z letných turistických prospektov, ktoré boli vytlačené bude 1000
ks určených na predaj medzi záujemcov z radov ubytovateľov, s čím súhlasí Ing. Plevko ako
zástupca obce, ktorá bude faktúru za tlač týchto materiálov hradiť. Pre členov bude cena 0,30
€ za kus a pre nečlenov 0,50 € za ks. Pričom pripomenul ,že odporúčaná predajná cena pre
koncového zákazníka je 1,0 €.
Po búrlivej debate o spôsobe distribúcie medzi záujemcov o letný prospekt, sa prítomní
dohodli, že o distribúciu sa postará p. Kopera Róbert a p. Ing. Smolka Peter, každý po 500 ks.

Bod 5. Prerokovanie kultúrno – spoločenských akcií na rok 2013
P. Gánoczy na začiatku prejednávania tohto bodu uviedol, že najlepšie by bolo zostaviť
celoročný kalendár kultúrno -spoločenských akcií. Bohužiaľ momentálne nepoznáme dátumy
uskutočnenia akcií v SCR Veľká Rača, a preto je toto momentálne nemožné.
Oznámil však, že sa ozývajú hlasy za znovuobnovenie kultúrno – spoločenských akcií, ktoré
v minulosti organizovalo MZCRO, ako napríklad plesy, pochovávanie basy, katarínska
zábava, Deň detí a podobne. Ďalej uviedol, že vzhľadom na dátum je potrebné sa rozhodnúť
či bude MZCR organizovať ešte v tejto sezóne ples.

P. Jozef Smolka, ako človek, ktorý sa v minulosti organizáciou týchto akcií zaoberal vysvetlil
prítomným časovú náročnosť prípravy takejto akcie .
P Lapihusková pripomenula, že v tomto roku začína fašiang už 13.2.2013 a veľká noc
vychádza na 01.04.2013, čo znamená aj problém s výberom vhodného termínu.
P. Jozef Smolka preto odporučil začať tohto roku až s prípravou dňa detí a potom Jánskych
ohňov.
Všetci prítomní sa zhodli, že v tejto sezóne sa ples vypustí, ako aj pochovávanie basy. Začne
sa až s prípravou Dňa detí, ďalšie akcie sa budú prejednávať priebežne a ples sa zorganizuje
až v budúcej sezóne.
Začiatkom mája sa MZCRO pokúsi kontaktovať vedenie SCR Veľká Rača, aby sa zosúladili
termíny konania kultúrno- spoločenských akcií MZCRO a SCR.

Bod 6. Informácia o príprave 47.SZZT
P. Gánoczy len v krátkosti uviedol, že na tento zraz je prihlásených okolo 1100 turistov, ale
počet bude vyšší, nakoľko turisti z okolia Čadce a Žiliny nebudú ubytovaní v obci ale zrazu sa
zúčastnia.
P. Ing Plevko informoval, že prípravy podujatia už vrcholia a viac-menej je už všetko
pripravené, už sa len dolaďujú detaily. Na otázku p. Gánoczyho ako to je so stánkami na
námestí uviedol, že je momentálne len jeden záujemca z Oščadnice. Podnikateľov mimo obce
zatiaľ neoslovoval, lebo uprednostňoval domácich a členov združenia, ale ukázalo sa , že
medzi týmito záujem nie je, takže ponúkne túto možnosť aj podnikateľom mimo obec. Tiež
upozornil, že program a podrobnosti o konaní SZZT sú na webových stránkach obce.
P. Gánoczy informoval, že na malých plagátoch k SZZT došlo k tlačovým chybám, no po
jednaní s dodávateľom tento dotlačí 50 kusov opravených plagátov, ktoré by bolo dobré
rozmiestniť do penziónov ,aby už aj v týchto dňoch boli návštevníci informovaní o konaní
takejto akcie.
P. Lapihusková navrhla, že by bolo vhodné, aby brožúra k SZZT bola distribuovaná po
jednom kuse do každého penziónu, za účelom urýchlenia podávania informácii. K tomuto
návrhu sa pripojili aj ostaní zúčastnení. P. Ing. Plevko informoval, že v tomto nevidí problém
vzhľadom na rezervu v počte vytlačených kusov.
P. Gánoczy položil p. Ing. Plevkovi otázku, či môže MZCRO s niečím pomôcť pri
organizovaní SZZT. P. Ing. Plevko odpovedal, že momentálne nevie o ničom, v čom by
MZCRO mohlo pomôcť, ale že ďakuje za ponuku.

Bod 7. Diskusia
K bodu faktúry za webhosting: P. Gánoczy informoval, že tak ako každoročne prišla
faktúra za webhosting, ktorá sa mu zdala dosť vysoká. P. Neumann komunikoval
s dodávateľom webhostingu a podarilo sa vyjednať, že dodávateľ znížil faktúru zhruba
o 50%., čo všetkých prítomných potešilo.
K bodu info tabule zelená cesta:P. Gánoczy informoval prítomných, že vďaka členstvu v
OCR Kysuce, bude konečne po dlhom čase urobené značenie zelenej cesty, ktoré bude
financované z prostriedkov OCR Kysuce. P. Gánoczy a p. Kopera ako členovia OCR Kysuce
budú mať tiež po jednej informačnej tabuli v rámci značenia zelenej cesty. .Túto informáciu
uviedol p. Gánoczy kvôli tomu ,aby sa predišlo špekuláciám , prečo práve títo dvaja

podnikatelia budú mať info tabule. P. Ing. Plevkovi bola prednesená otázka, v akom štádiu je
príprava grafického návrhu obsahu info tabúľ. P. Plevko informoval, že grafický návrh info
tabúľ pre obec je viac menej hotový, ale že nevie akú predstavu má p. Kopera a p. Gánoczy
o tabuliach pre nich. P. Gánoczy mu pripomenul, že p Kopera a p. Gánoczy sa prispôsobia
grafickému návrhu obce tak, aby všetky tabule mali jednotnú grafickú koncepciu.
P. Ing. Plevko tiež informoval, že momentálne pred info tabuľami uprednostnil materiály na
SZZT, a to aj z toho dôvodu, že konštrukcie info tabúľ nie sú ešte osadené.
K bodu aktualizácie zoznamu členov MZCRO: P. Gánoczy požiadal prítomných aby
pokiaľ možno priebežne kontrolovali informácie na webovej stránke združenia a prípadne
hlásili nedostatky, aby sa mohli odstrániť. Informoval, že on osobne sa snaží stránku
kontrolovať, ale samozrejme nie je problém niečo prehliadnuť.
Bude potrebné aktualizovať zoznam členov MZCRO na našej stránke a taktiež je potrebné
aktualizovať objekty na hlavnej stránke , kde sú umiestnené objekty členov predstavenstva
a DR.
P. Gánoczy požiadal prítomných o umiestnenie loga MZCRO na svojich web stránkach
P. Lapihusková uviedla, že sú aj iné firmy, ktoré zabezpečujú webhosting a správu webovej
prezentácie, ako terajší dodávateľ týchto služieb. Z tohto vzišla otázka, či by nebolo finančne
výhodnejšie zmeniť dodávateľa týchto služieb pre MZCRO.
p. Neumann informoval, že má kontakty vo firme, ktorá poskytuje tieto služby za
výhodnejších finančných podmienok, takže by nebol problém poskytovateľa týchto služieb
zmeniť.
P. Gánoczy požiadal p .Neumanna, aby sa v spolupráci s p. Wimmerovou, ktorá zaisťuje
združeniu aktualizáciu informácií na webstránke, venoval tejto problematike.
K bodu zhodnotenia prebiehajúcej zimnej sezóny: Hlavnou témou tejto diskusie bol cenník
SCR Veľká Rača. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že vysoké ceny SCR odradzujú
záujemcov o ubytovanie v našej obci. O vystavenie voucherov so zľavami 20-30 % je zo
strany ubytovaných hostí takmer nulový záujem. Z tohto vzišla diskusia , aký má význam
uzatváranie zmlúv so SCR , za ktoré sa platia nemalé peniaze, pokiaľ to hlavné z tejto zmluvy
t.j. zľava na skipasy je pre ubytovaných hostí nevýhodná. V podstate nikto nechápe cenovú
politiku SCR, ktorá ani vzdialene nepripomína snahu zvýšiť návštevnosť obce.
P. Kopera informoval, že prepočítal ponuku cestovnej kancelárie na 8-dňový pobyt
v Talianskych Alpách(ubytovanie +skipas) a výsledkom bolo zistenie, že ubytovateľ
v Oščadnici by musel ponúkať ubytovanie za cenu 5,-€ na osobu a noc., aby tejto ponuke
mohol konkurovať pri súčasnej cene skipasu v SCR.
Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné opakovane osloviť a pokúsiť sa presvedčiť vedenie
SCR k lepšej obojstrannej spolupráci.
P. Gánoczy požiadal p. Ing. Plevka, či by nemohol skúsiť vybaviť vývoz TKO 1x týždenne
počas sezóny pre väčších ubytovateľov.
P. Ing. Plevko prisľúbil, že sa pokúsi toto vyjednať, ale táto problematika je veľmi zložitá,
vzhľadom na kapacity firmy, ktorá vývoz TKO zabezpečuje. Doporučil prítomným
ubytovateľom separovať svoj odpad a tento môžu následne bezplatne odviezť na zberný dvor
pri pekárni.

V závere p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom rokovaní.

Zapísal p. Neumann

