
Zápis z 26. členskej schôdze OZ Sebechleby 
12.06.2015 o 20:00 pohostinstvo Roman Strehár (Sebechleby) 

Predseda OZ Sebechleby:  Martin Grajciar – prítomný 
Podpredseda OZ Sebechleby: Bc. Lukáš Šiklóši – prítomný 
 
Na schôdzi sa zúčastnilo: 25 členov OZ Sebechleby.  

Menovite: Schvarc Martin, Šiklóši Viliam, Šiklóši Matej, Uhler Peter, Cázer Jozef, Gembický 
Jozef, Mikuláši Kajetán, Labuda Jaroslav, Korčoková Andrea, Husák Jozef, Šípka Michal, Šípka 
Vladimír, Cipcerová Mária, Fidluš Marián, Kaufman Stanislav, Blaško Milan, Hudec Róbert, Vicianová 
Danka, Beniač Miloš, Škvarka Ján, Kaufmanová Pavla, Jelcha Miroslav, Gembický Lukáš, Hudec Jozef, 
Kulich Ján. 

Prisediaci: Polievková Juliána, Zdechovan Jozef. 
 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a program schôdze 
 

2. Zhodnotenie činnosti OZ Sebechleby: Projekt  „Budovanie nových marketingových 
nástrojov na podporu vidieckeho cestovného ruchu regiónu miestnej akčnej skupiny Zlatá 
cesta“ 
 

3. Schválenie organizačných pravidiel pre festival „Oberačka po sebechlebsky“ 
 

4. Jánska vatra 2015 
 

5. Brigáda – rekonštrukcia cesty k Bielemu krížu na Starej Hore + výmena kríža (11.07.2015) 
 

6. Vyrovnanie záväzkov a aktualizácia členov OZ Sebechleby: členské poplatky za roky 2014 
a 2015, preplatenie stravných lístkov z Eurovia Oberačky po sebechlebsky MMXIV., ostatné 
nevysporiadané záväzky 
 

7. Vodovod Stará hora – nastavenie nových pravidiel pre užívateľov vodovodu 
 

8. Oberačka po sebechlebsky MMXV.:  - program 
      - pivnice, bufety, pravidlá 
      - sponzori 
      - ostatné 
 

9. Diskusia 
 

10. Záver 
 

 

 

 



2. Zhodnotenie činnosti OZ Sebechleby: Projekt „Budovanie nových marketingových nástrojov na 

podporu vidieckeho cestovného ruchu regiónu miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta“ 

 

- Členovia boli oboznámení o úspešnom ukončení projektu a boli im predstavené výstupy projektu 

a poskytnuté k ďalšej distribúcii 

 

3. Schválenie organizačných pravidiel pre festival „Oberačka po sebechlebsky“ 

- Pravidlá boli doplnené o bod, že každý člen OZ Sebechleby je povinný sa raz ročne zúčastniť jednej 

brigády organizovanej OZ Sebechleby. V prípade, že tak nespraví bude sankciovaný poplatkom 10 

Eur. 

- Pravidlá boli jednohlasne schválené všetkými 26 prítomnými členmi vrátane doplneného bodu.  

- Pravidlá sú zverejnené na stránke  www.starahora.sk 

 

4. Jánska vatra 2015 

- Program Jánskej vatry zostal nezmenený z minulých ročníkov. 

 

5. Brigáda - rekonštrukcia cesty k Bielemu krížu na Starej Hore + výmena kríža (11.07.2015) 

- Členovia boli oboznámi s plánmi vedenia OZ Sebechleby o plánovanej brigáde  

- Termín brigády bol dohodnutý na 11.07.2015 

 

6. Vyrovnanie záväzkov a aktualizácia členov OZ Sebechleby: členské poplatky za roky 2014 a 2015, 

preplatenie stravných lístkov z Eurovia Oberačky po sebechlebsky MMXIV., ostatné 

nevysporiadané záväzky  

- Bolo dohodnuté, že zoznam členov bude zverejnený na stránke www.starahora.sk , ktorý bude 

obsahovať údaje o uhradených členských poplatkov a účasti na brigádach jednotlivých členov. 

- Bolo jednohlasne schválené všetkými 26 prítomnými členmi zvýšenie členského poplatku pre 

právnické osoby na sumu 50 Eur za rok.  

 

http://www.starahora.sk/
http://www.starahora.sk/


7. Vodovod Stará Hora – nastavenie nových pravidiel pre užívateľov vodovodu 

- S majiteľom Vodovodu Stará Hora je predbežne dohodnutý podpis zmluvy na prevádzkovanie 

vodovodu na dobu 3 rokov, čaká sa na podpis zmluvy zo strany majiteľa.  

- Predbežne boli jednohlasne schválené všetkými 26 prítomnými členmi nové pravidlá pre užívateľov 

vodovodu: - paušálny ročný poplatok bude 20 Eur 

- pri prekročení odberu vody nad sumu 20 Eur bude tento rozdiel raz ročne 

užívateľovi vyfakturovaný 

- po podpise zmluvy budú dohodnuté odberové zľavy pre užívateľov 

 

8. Oberačka po sebechlebsky MMXV:  - program 

      - pivnice, bufety, pravidlá 

      - sponzori 

      - ostatné 

- program vrátane spracovaného projektu a rozpočtu Oberačky po sebechlebsky bude zverejnený na 

stránke www.starahora.sk a priebežne bude aktualizovaný 

- členovia boli informovaný o možnostiach ako získavať nových partnerov pre projekt Oberačka po 

sebechlebsky 

- pre produkty medovina a syry bola zrušená možnosť lukrativity predaja 

Uznesenie schválené na 26. členskej schôdzi Občianskeho združenia 
Sebechleby zo dňa 12.06.2015 
 
Nakoľko na začiatku 26. členskej schôdze OZ Sebechleby o 20:00 hodine nebola schôdza 
uznášania schopná podľa Stanov OZ Sebechleby schválených 26.10.2006 vedenie schôdze 
rozhodlo o posunutí začiatku schôdze o jednu hodinu.  
Ani po posunutí začiatku 26. členskej schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina 
riadnych členov združenia, tým pádom podľa Stanov OZ Sebechleby schválených 26.10.2006 
rozhodovali o podaných návrhoch prítomný členovia nadpolovičnou väčšinou hlasov. 
 
Uznesenie č. 01/2015 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomný členovia 26. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 

A.  „Všeobecné pravidlá k podujatiu Oberačka po sebechlebsky“, ktoré okamžite 
vstupujú do platnosti a nájdete ich na webovej stránke www.starahora.sk podľa 
bodu č. 3 tejto správy; 

http://www.starahora.sk/


B. Návrh zvýšenia členského poplatku pre právnické osoby na =50 € na jeden 
kalendárny rok podľa bodu č. 6 tejto správy; 
 

a to 26 hlasmi z 26 prítomných riadnych členov Občianskeho združenia Sebechleby. 
 

       

 

1. Prílohy zápisu:  
1. Prezenčná listina 
 

 

 

 

Zapísal: Martin Grajciar, 16.06.2015    ............................. 

 

Overili:    Martin Schvarc     ............................. 

  Kajetán Mikuláši     ............................. 


