ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 25.02.2013 v Penzióne Gájuz
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
Ing. Marián Plevko – starosta obce, člen predstavenstva
p. Jozef Smolka - člen predstavenstva
p. Robert Kopera - člen predstavenstva
p. Jan Neumann - člen predstavenstva
Ing. Štefan Blahovec - člen predstavenstva
Mgr. Jarmila Hlavová - člen predstavenstva

Program
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
2. Zhodnotenie 47. SZZT
3. Zhodnotenie výstavy SLOVAKIATOUR Bratislava
4. Príprava VZ OCR – akcie, rozpočet
5. Diskusia

-

info tabule zelená cesta – návrhy p. Plevko

-

krátke zhodnotenie prebiehajúcej zimnej sezóny

6. 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.

Bod 2. Zhodnotenie 47. SZZT
Pán Gánoczy zhodnotil celý priebeh zimného zrazu turistov veľmi kladne, vyzdvihol, že
všetko bolo veľmi dobre organizačne pripravené, a to najmä vďaka starostovi, Ing.
Plevkovi. Jediným nedostatkom bola cena 8 € za vývoz na lanovej dráhe v stredisku
Snowparadise Veľká Rača, keďže pôvodne bola dohodnutá bezplatná preprava
účastníkov zrazu (tak, ako to bolo v stredisku Športcentrum).
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P. Blahovec uviedol, že v časti Lalíky ani nepostrehol, že sa nejaký zraz turistov koná,
nemal ubytovaných účastníkov zrazu.
P. Kopera sa vyjadril, že účastníci zrazu, ktorí boli u neho ubytovaní, boli spokojní
s priebehom podujatia, pripravenými trasami a takisto aj s kultúrnym programom.
P. Smolka takisto potvrdil, že všetko prebehlo podľa plánu, a to najmä vďaka starostovi.
P. starosta vysvetlil, že nerobil všetko sám, aj keď to tak možno vyzeralo. Mal okolo
seba tím schopných ľudí, ktorým vyjadril touto cestou vďaku. On konkrétne si zobral na
starosti organizáciu celej autobusovej prepravy. Tiež sa vyjadril, ako aj ostatní, že má na
zraz turistov iba pozitívne ohlasy. Čo sa týka finančnej stránky, p. starosta uviedol, že
už zostáva uhradiť iba niekoľko faktúr drobným ubytovateľom a celkovo obec nebude
v strate.
Jednoznačne treba povedať, že zimný zraz turistov splnil svoj účel na 100%, a to najmä
z pohľadu dobrej reklamy a propagácie obce Oščadnica.
Bod 3. Príprava VZ OCR (Organizácia cestovného ruchu Kysuce)
P. Gánoczy vysvetlil spôsob financovania a následného prerozdeľovania finančných
prostriedkov. Od všetkých členov sa vyberajú členské príspevky, obec Oščadnica dáva
ako členský príspevok úhrn vybratých prostriedkov na dani za ubytovanie. Štát dáva
oblastným organizáciám CR ako kompenzáciu príspevok vo výške 90% z vybratej dane
z ubytovania.
P. Smolka zapochyboval o význame takejto organizácie, p. Gánoczy sa však vyjadril, že
v oblasti CR je veľmi dôležité spájanie subjektov podnikajúcich v CR, samotný subjekt
totiž nemá toľko možností a prostriedkov na propagáciu a reklamu.
P. Gánoczy uviedol, že na Kysuciach funguje ešte ďalšia organizácia CR Malá Fatra,
ktorej členmi sú okrem Terchovej aj všetky obce bystrickej doliny. Takéto rozdelenie
Kysúc do dvoch oblastných organizácií hodnotil ako negatívne.
P. starosta, Ing. Plevko zhodnotil, že členstvo v oblastnej organizácii CR Kysuce je pre
Oščadnicu prínosom, a to aj z finančného hľadiska. Vďaka členstvu v organizácii je tu
záruka, že vybraté prostriedky na dani z ubytovania sa použijú na propagáciu
cestovného ruchu v našej obci.
Predstavenstvo MZCRO prijalo pred VZ OCR nasledovné stanoviská:
- neiniciovať zmenu výšky ani spôsobu výpočtu členských príspevkov
- presadiť odstránenie billboardov z návrhu reklamnej kampane
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- príspevok vo výške 3.600 € na náučný chodník v Oščadnici. Starosta dá vyhotoviť
realizačný projekt v hodnote 1.000 €, ostatné prostriedky sa použijú na samotnú
realizáciu
Čo sa týka ďalších návrhov, na čo by sa mohli použiť príspevky z Organizácie CR
Kysuce, padol návrh na zmapovanie oščadnických kaplniek. Je potrebné zistiť ich
počet, zmapovať polohy a cesty, ktoré k nim vedú. Následne by sa o kaplnkách vydala
publikácia. Získaním a spracovaním vyššie uvedených informácií bola poverená p.
Hlavová.
Bod 4. Zhodnotenie výstavy CR SLOVAKIATOUR v Bratislave
Na uvedenej výstave sa boli pozrieť p. Gánoczy aj s p. Neumanom. Konštatovali, že
propagácia strediska Snowparadise a ostatných subjektov podnikajúcich v CR
v Oščadnici bol veľmi slabá a nedôstojná, prezentačný priestor vôbec nebol označený
(ani obec, ani stredisko, ani ubytovatelia).
p. Gánoczy sa vyjadril, že nesúhlasí s tým, aby peniaze vybraté od ubytovateľov
(odhadovaná výška 36.000 €) boli použité na propagáciu takýmto spôsobom. Vyzval
starostu obce, Ing. Plevka aby ubytovateľom v tomto smere pomohol a apeloval na
vedenie strediska, aby sa stretli s ubytovateľmi a vypočuli si ich argumenty.
Predstavenstvo MZCR podalo nasledovný návrh:
Zavolať p. Adamčíka na stretnutie komisie cestovného ruchu v obci, kde sa mu
predostrú požiadavky a sťažnosti od ubytovateľov a zákazníkov a takisto návrhy na
spoluprácu (p. Smolka).

Bod 5. Diskusia
Pán Gánoczy sa obrátil s otázkou na starostu obce ohľadom značenia zelenej cesty. P.
starosta sa vyjadril, že tabule musel vrátiť, pretože boli vyhotovené v nevyhovujúcej
kvalite. Padlo odporúčanie, že by sa tabule mohli dať vyhotoviť p. Michalovi
Radolskému.
V ďalšom priebehu diskusie sa účastníci vrátili k jednotlivým bodom programu.
Bod 6. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom stretnutí a tým ho
ukončil.
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