ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 02.05.2013 v Penzióne Gájuz
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
p. Jozef Smolka - člen predstavenstva
p. Jan Neumann - člen predstavenstva
Mgr. Jarmila Hlavová - člen predstavenstva
Ing. Jarmila Lapihusková – člen dozornej rady
Program
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
3. Info tabule na zelenú cestu – malé, veľké
4. Projekt náučného chodníka
5. Projekt oščadnické kaplnky
6. Anketa o zimnej turistickej sezóne – web, mail
7. Kultúrne akcie v obci Oščadnica – Heligónka, MDD, Jánske ohne, hody...
8. Diskusia
-

úhrada členského

-

aktualizácia web stránky a KTV Oščadnica

-

štatistika ubytovania

9. Záver

Bod 1. Otvorenie
Na úvod zasadnutia privítal predseda predstavenstva, p. Gánoczy všetkých prítomných
a konštatoval, že predstavenstvo je uznášania schopné.
Vyhotovením zápisnice bola poverené p. Hlavová.
Program bol schválený tak, ako bol uvedený na pozvánke.
Hneď na začiatku zasadnutia predniesol p. Neumann informáciu týkajúcu sa oblastnej
organizácie cestovného ruchu Kysuce, že billboardy, ako jeden z prostriedkov
reklamnej kampane, neboli schválené. Táto informácia je pozitívna vzhľadom k tomu,
že Predstavenstvo MZCRO prijalo na zasadnutí dňa 25.02.2013 stanovisko, aby sa
billboardy odstránili z návrhu reklamnej kampane.
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Bod 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
- aktualizácia KTV – zatiaľ táto úloha nebola uskutočnená, splnenie úlohy zabezpečí p.
Neumann
- ostatné úlohy, ktoré boli zadané na poslednom zasadnutí, sa budú preberať
v samostatných bodoch programu tohto zasadnutia
Bod 3. Info tabule na zelenú cestu
P. Gánoczy informoval, že veľké tabule sú pripravené a čakajú na inštaláciu. Do
začiatku letnej turistickej sezóny je ešte potrebné namontovať malé tabuľky. Niektoré
z malých tabuliek sú však vyhotovené v nesprávnom farebnom prevedení. P. Gánoczy
navštívi starostu obce a zabezpečí ich osadenie v správnej farbe.
Bod 4. Projekt náučného chodníka
Táto záležitosť je momentálne v rukách p. starostu, ktorý mal dať vyhotoviť realizačný
projekt. Keďže sa na zasadnutí nezúčastnil, nemáme aktuálne informácie o stave tohto
projektu.
Bod 5. Projekt oščadnické kaplnky
Z oščadnických kaplniek je potrebné urobiť samostatný prospekt. Prospekt by
pozostával z kvalitných fotografií a podrobných informácií o jednotlivých kostoloch
a kaplnkách. Jeho súčasťou by boli nasledovné sakrálne objekty.
- kostol nanebovzatia Panny Márie
- Kalvária
- Trojička
- všetky kaplnky v Oščadnici
Na prospekt bude potrebné navrhnúť vhodný a výstižný názov.
Bod 6. Anketa o zimnej turistickej sezóne
Dotazník aj anketová otázka je uverejnená na internetovej stránke združenia.
P. Neumann dňa 02. mája 2013 rozoslal ubytovateľom mail s informáciou o uverejnení
dotazníka.
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Bod 7. Kultúrne akcie v obci
Jánske ohne
Pán Smolka informoval prítomných, že starosta dal návrh, aby združenie zorganizovalo
akciu

„Jánske

ohne“.

P.

Smolka

na

základe

predchádzajúcich

skúseností

z organizovania tohto podujatia pripravil predbežný rozpočet.
Dátum konania akcie: 29.06.2013 (sobota)
Miesto konania: pri penzióne Gájuz (na parkovisku pod farou podujatie nie je možné
zorganizovať vzhľadom k nevhodnému povrchu na vatru)
Podujatie by bolo financované z prostriedkov obce Oščadnica.
Program podujatia:
- vystúpenie FS Drevár (3 vstupy)
- vystúpenia FS z Oščadnice (celkovo 4 súbory)
p. Gánoczy poznamenal, že namiesto FS Drevár by mal vystúpiť nejaký „ťahúň“, napr.
skupina Progres, príp. Jadranka. Táto záležitosť zatiaľ zostáva otvorená.
Predpokladaný rozpočet na vyššie uvedené podujatie je 4.000 € a zahŕňa nasledovné
položky:
- program + moderátor
- výstavba vatry + požiarna ochrana
- pódium (výstavba, prenájom)
- propagácia
p. Gánoczy spolu s p. Smolkom pôjdu za starostom obce a prerokujú túto akciu.
UZNESENIE
Predstavenstvo MZCRO schvaľuje uskutočnenie tejto akcie vrátane rozpočtu
a programu od p. Smolku a rozdeľuje úlohy nasledovne:
 Program – p. Smolka
 Výstavba vatry + požiarna ochrana – p. Gánoczy
 Prenájom pódia, osvetlenie, ozvučenie – obec + p. Gánoczy
 Občerstvenie pre účinkujúcich a hasičov – p. Gánoczy
 Propagácia – p. Neumann
 Garantom celého podujatia bude obec Oščadnica
Heligónka
p. Smolka informoval, že prvé stretnutie k tejto kultúrnej akcii zvolal starosta na
06.05.2013, takže zatiaľ nemá informácie, v akom štádiu sú jeho prípravy.
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MDD
Podujatie na Deň detí sa uskutoční dňa 09. júna 2013 pri penzióne Gájuz. Ako tradične
bude spojené aj s grill party. Všetci sú srdečne vítaní.

Bod 8. Diskusia
 úhrada členského
p. Neumann rozposlal všetkým ubytovateľom výzvu na úhradu členského. Všetky
informácie vrátane čísla účtu sú uvedené na internetovej stránke
 aktualizácia KTV a webovej stránky
Zabezpečí p. Neumann.
 štatistika ubytovania
Tento bod sa neotváral z dôvodu neúčasti starostu.
Pani Lapihusková mala otázku k faktúre z RačaTiku v hodnote 20 € za umiestnenie na
stránke www.velkaraca.sk-deskline za obdobie 1-10/2013. Keďže za uverejnenie
ubytovacieho zariadenia v DESKLINE bola odsúhlasená suma 1 €/mesiac, p.
Lapihusková uviedla, že si správnosť vyúčtovacej faktúry pôjde overiť do RačaTiku.
Bod 9. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a tým ho
ukončil.
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