ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 22.10.2013 v Penzióne Gájuz
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
Ing. Štefan Blahovec - člen predstavenstva
p. Jan Neumann - člen predstavenstva
p. Róbert Kopera - člen predstavenstva
Mgr. Jarmila Hlavová - člen predstavenstva
Program
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
3. Zhodnotenie LTS a príprava na ZTS
4. Projekt náučného chodníka
5. Príprava projektu oščadnické kaplnky
6. Navrhovaná zmena zákona o CR
7. OOCR (Oblastná organizácia CR)
-

úhrada členského

-

aktualizácia web stránky a KTV Oščadnica

-

štatistika ubytovania

-

výber dane za lôžka k 30.09.2013 (p. Plevko – štatistika)

-

úhrada členského

-

rôzne

8. Diskusia

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 poverená p. Hlavová.
Program bol schválený tak, ako bol uvedený na pozvánke.
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Bod 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
Jednotlivé úlohy, resp. ich realizácia ešte stále prebiehajú. Niektoré z nich sa budú
preberať v samostatných bodoch programu tohto zasadnutia
Bod 3. Zhodnotenie LTS a príprava na ZTS
Všetci zúčastnení hodnotili letnú sezónu pozitívne, bolo cítiť nárast návštevníkov.
V mnohých prípadoch to však bolo vďaka spolupráci so zľavovými portálmi. Toto
podnikanie je však veľmi rizikové, pretože prináša minimálny zisk a okrem toho tu
existuje riziko, že zľavový portál môže kedykoľvek skrachovať.
Čo sa týka zimnej turistickej sezóny, p. Gánoczy upozornil, že si treba dávať pozor na
obsah zmluvy so spoločnosťou Snowparadise (balíky služieb), pretože jej súčasťou je
bod o poskytnutí osobných údajov z knihy ubytovaných tretiemu subjektu.
Bod 4. Projekt náučného chodníka
Z OOCR bol na tento projekt vyčlenený finančný príspevok vo výške 3.600,- €.
Vyhotovenie projekt stálo 600,- €, takže zvyšných 3.000,- € je potrebné vyčerpať do
konca roka 2013. Projekt sa v súčasnosti realizuje v spolupráci s Ing. Šutým. Sú
urobené lavičky až na hrebeň a takisto veľká informačná tabuľa.
Bod 5. Projekt oščadnické kaplnky
K textom, ktoré pripravila p. Hlavová je ešte potrebné doplniť viacej informácií ku
kaplnke u Haladeji a u Svancari. Takisto treba doplniť ešte jeden objekt, a to Lurdskú
jaskyňu. Dokončením celého projektu bola poverená p. Jarmila Hlavová.
Bod 6. Navrhovaná zmena zákona o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z.
Podľa dostupných informácií plánuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja znížiť dotácie pre OOCR z pôvodných 90% na 30%. Ak by bol uvedený návrh
schválený, malo by to pre činnosť OOCR likvidačné následky a zmarilo by sa takmer
dvojročné úsilie o rozvoj cestovného ruchu v regióne. Ďalším sporným bodom
v navrhovanej zmene zákona je prideľovanie dotácií iba tým subjektom, ktoré
zabezpečia Slovensku návštevníkov spoza Schengenského priestoru aspoň na 5 nocí.
Keďže náš región je orientovaný predovšetkým na turistov z V4, resp. z Poľska
a Českej republiky, navrhovaná novela zákona je pre náš región diskriminačná.
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Práve z dôvodu vyššie uvedených skutočností poslala OOCR Kysuce otvorený list
ministrovi dopravy, Ing. Jánovi Počiatkovi, v ktorom ho žiadajú o prehodnotenie
navrhovaných zmien (uvedený list je prílohou tejto zápisnice).
UZNESENIE
Vývoj v tejto oblasti bude predstavenstvo MZCRO naďalej pozorne sledovať.
Bod 7. Činnosť OOCR Kysuce
V rámci OOCR funguje propagačná komisia, ktorá navrhuje prerozdelenie finančných
prostriedkov na propagačné účely. Jej členom je aj p. Ján Neumann. Na poslednom
zasadnutí komisie boli aj p. Neumann a Gánoczy. Podľa ich vyjadrenia však nie sú
spokojní s činnosťou komisie. Podľa ich názoru by sa mal znížiť objem financií na
propagáciu, mala by byť väčšia kontrola použitých finančných prostriedkov.
UZNESENIE
Na blížiace sa VZ OOCR Kysuce je potrebné pripraviť za Oščadnicu spoločnú
stratégiu.

Bod 8. Diskusia
 výber dane
K dnešnému dňu je výber dane za ubytovanie 8.500,- €. P. starosta dal návrh, aby sa daň
za ubytovanie použila na vypracovanie projektu na cyklotrasy a následne na jeho
realizáciu.
Je potrebné podať relevantné návrhy na projekty v rámci Oščadnice, ktoré by sa mali
realizovať a financovať z dane za ubytovanie.
 úhrada členského
P. Neumann má vypracovaný zoznam neplatičov, ktorý pošle p. Gánoczymu.
 rôzne
p. Gánoczy informoval, že obec Oščadnica prijala VZN, ktorého obsahom je
poskytnutie dotácií na rôzne kultúrne podujatia v rámci obce.
Tzn., že MZCRO by malo do 15. decembra 2013 dať žiadosť o príspevky na vybrané
kultúrne podujatia (zabezpečia p. Neumann a p. Gánoczy).
Bod 9. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a tým ho
ukončil.
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