
Zápisnica z 28. členskej schôdze OZ Sebechleby 
 
Zápisnica z 28. členskej schôdze OZ Sebechleby uskutočnená dňa 24.10.2015 o 19:30 hodiny 
v nefajčiarskej časti Pohostinstva Strehár v Sebechleboch. 
 
Predseda OZ Sebechleby:  Martin Grajciar – neprítomný (ospravedlnený) 
Podpredseda OZ Sebechleby: Bc. Lukáš Šiklóši – prítomný 
 
Na schôdzi sa zúčastnilo: 29 členov OZ Sebechleby.  

Menovite: Schvarc Martin, Šiklóši Viliam, Šiklóši Matej, Uhler Mário, Cázer Ladislav, Gembický 
Jozef, Mikuláši Kajetán, Labuda Jaroslav, Kaufmanová Alena, Korčoková Andrea, Špánik Adrián, Vatrová 
Anna, Demian Jozef, Husák Jozef, Šípka Michal, Schvarc Patrik, Cipcerová Mária, Zúbek Jozef, Baťová 
Jana, Plošická Renáta, Demian Peter, Ruckschlossová Katarína, Husák Adrián, Fidluš Marián, Kaufman 
Stanislav, Vilhem Stanislav, Šalát Ján, Vatra Michal, Očenáš Miroslav. 

Prisediaci: Cázerová Anna, Schvarcová Dagmar, Javorka Vladimír. 
 
Schôdzu viedol p. Lukáš Šiklóši – podpredseda OZ Sebechleby, nakoľko p. predseda M. Grajciar sa 
ospravedlnil pre chorobu. 
 

1. Pán L. Šiklóši privítal všetkých členov OZ Sebechleby ako aj pri sediacich pozvaných poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Sebechleby a predstavil program schôdze. 
Program:  1 Otvorenie schôdze 
  2 Určenie zapisovateľa 
  3 Vodovod Stará Hora 
  4 Úprava „Všeobecných pravidiel k podujatiu Oberačka po sebechlebsky“ 
  5 Predstavenie návrhu podnikateľskej činnosti OZ Sebechleby – eshop 
  6 Zhodnotenie podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXV. 
  7 Návrh možných investícií z 2% OZ Sebechleby 
  8 Návrh možných investícií z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky 
  9 Predstavenie návrhu podnikateľskej činnosti OZ Sebechleby – bufet 
  10 Plán na rok 2016 
  11 Diskusia 
  12 Vyrovnanie záväzkov OZ Sebechleby 
  13 Ukončenie a záver členskej schôdze 
Na začiatku 28. členskej schôdze o 19:30 hodiny nebola schôdza uznášania schopná nakoľko 
nebola prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov a tak podľa Stanov OZ Sebechleby bola 
schôdza posunutá o 1 hodinu. 
 

2. Pán L. Šiklóši určil zapisovateľa schôdze p. Viliama Šiklóšiho a overovateľov Zápisnice z 28. 
členskej schôdze p. Martina Schvarca a p. Mária Uhlera. 

 
3. K starohorskému vodovodu p. L. Šiklóši vyzval k slovu p. M. Schvarca, ktorý oznámil prítomným 

členov OZ Sebechleby, že Občianskemu združeniu Sebechleby sa podarilo podpísať s pánom 
majiteľom vodovodu p. Kúdelom zmluvu na 5 rokov za prenájom vodovodu za nezmenených 
podmienok. Avšak OZ Sebechleby v tejto dobe spracováva nové podmienky ako aj cenník pre 
koncových užívateľov a chce nastaviť čo najspravodlivejšie a najlepšie podmienky pre všetkých 
užívateľov. A títo užívatelia budú včas informovaní o nových podmienkach. K slovu sa nikto 
neprihlásil a tak schôdza pokračovala ďalším bodom. 
 

4. Pán L. Šiklóši predstavil úpravu „Všeobecných pravidiel k podujatiu Oberačka po sebechlebsky“ 
nakoľko niektoré z pravidiel neboli dosť jasne definované. Navrhol doplniť do kapitoly V. 



PREDAJCOVIA A REMESELNÍCI bod číslo 13 v ktorom budú jasne definované, ktoré sortimenty 
sú na tomto podujatí zakázané predávať, pretože ide o festival tradičnej ľudovej gastronómie 
a tie sortimenty narušujú tradičnú gastronómiu nášho regiónu. Navrhnuté sortimenty: 
trdelník, pečený býk, podplamenník, pečené prasce,  pizza a ďalšie.  A ďalej navrhol doplniť 
bod do kapitoly VI. SÚKROMNÉ PIVNICE bod číslo 16 v ktorom budú jasne definované 
sortimenty, ktoré budú mať pre daný ročník podujatia pridelenú lukrativitu – exkluzivitu a tieto 
sortimenty nebude možné nikde inde areály festivalu predávať. Prítomní členovia nemali nič 
proti tomuto návrhu a všetci s týmito dvoma bodmi súhlasili. K slovu sa nikto neprihlásil a tak 
schôdza pokračovala ďalším bodom. 
 

5. Pán L. Šiklóši predstavil návrh novej podnikateľskej činnosti OZ Sebechleby a to vytvorenie 
elektronického obchodu takz. eshopu na prezentačné a reklamné výrobky a suveníry 
z podujatí, ktoré Občianske združenie Sebechleby organizuje ako aj výrobky spojené s PRĽA 
Stará Hora. Pán L. Šiklóši oboznámil prítomných členov, že firma ktorá bude tieto výrobky 
vyrábať je už vybraná a už nám aj nejaké kusy prezentačné výrobky vyrobila. Navrhol, že 
výrobky by sa nevyrábali na sklad ale boli by vyrábané na objednávku a tým by tam bola dlhšia 
doba dodania cca 14 dní ale nevznikali by tak náklady pre OZ Sebechleby.  Predstavil sortiment, 
ktorí by chceli mať v ponuke a to mikiny, tričká. Ďalej poprosil členov o ich návrhy čo by bolo 
dobré mať v ponuke. O slovo sa prihlásila pani pani A. Cázerová a navrhla, že by sa mohli 
vyrábať magnetky a hrnčeky s motívmi Starej Hory, a pán J. Husák navrhol kalendár. O slovo sa 
prihlásil pán J. Labuda a spýtal sa či to bude rentabilné pre OZ Sebechleby. Pán L. Šiklóši mu 
odpovedal a vysvetlil, že podmienky eshopu ešte nie sú nastavené ako ani výsledné predajné 
ceny, ale určite to musí byť tak spravené tak aby to pokrývalo náklady a tvorilo ďalší zisk OZ 
Sebechleby. Prítomní členovia nemali nič proti tomuto návrhu a k  slovu sa nikto ďalší 
neprihlásil a tak schôdza pokračovala ďalším bodom. 
 

6. Pán L. Šiklóši pri bode 6, ktorý sa týkal podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXV. 
Vyzval k slovu p. M. Schvarca hospodára OZ Sebechleby aby oboznámil prítomných členov 
výsledkami tohto podujatia. Oznámil, že celková a oficiálna návštevnosť podujatia bola 16320 
návštevníkov a vysvetlil ako sa organizačný tím podujatia k tomuto číslu dostal. Bol to súčet 
učinkujúcich (319), personál, sponzori, predajcovia (427), domáci obyvatelia (1504), platiaci 
návštevníci (10304) a to celé vynásobiť krát 1,3 čo je koeficient návštevnosti, ktorý nám udala 
SACR a zahŕňa deti do 10 rokov a ušlých návštevníkov. Na parkovnom (autá, autobusy) sa 
vybralo 2331€. Príjem OZ Sebechleby z podujatia a 2% bol 44937,34€ a výdavky spolu so 
záväzkami 31734,16€ čo činí rozdiel, potencionálny zisk 15104,61€. Podrobnejšie rozpočítanie 
presných nákladov a výdavkov ako aj rozčlenenie nájdete v prílohe tejto správy.  
 

7. Hneď na to to p. M. Schvarc pokračoval bodom číslo 7 čo je návrh na investovanie 2% z dane 
z príjmu FO A PO. Pán M. Schvarc informoval, že v roku 2015 sa vybrali 1385,34€, že tieto 
peniaze sme povinný ako OZ Sebechleby investovať do jednej z 3 oblastí ako je záchrana 
kultúrneho dedičstva, pomoc pre hendikepované deti alebo oblasť rozvoja žiackeho športu. 
Ďalej informoval, že po zvážení viacerých variant vedenie OZ Sebechleby predkladá návrh, aby 
sa tieto peniaze využili na investovanie do záchrany kultúrneho dedičstva – kaplnka sv. Urbana 
v centre Starej Hory a to na nové dubové okná a dvere + špalety k tomu. Ďalej vyzval 
prítomných členov aby sa k tomu vyjadrili alebo navrhli ďalší návrh. O slovo sa prihlásil pán J. 
Labuda a vyznal členov aby to tlmočili aj ostatným obyvateľom, že tieto 2% sú potrebné a aby 
sa budúci rok vyzbieralo viac týchto peňazí. O slovo sa taktiež prihlásila pani M. Cipcerová 
a poprosila vedenie OZ Sebechleby ako aj Obec Sebechleby aby sme sa pokúsili túto stavbu 
zachrániť a pomaličky ju zrekonštruovať k pôvodnému stavu, načo reagoval p. Schvarc, že je to 
aj naším úsilím a spolu za pomoci členov a vyzbieraním čo najväčšej čiastky z 2% sa nám to aj 



podarí. Prítomní členovia nemali nič proti tomuto návrhu a k  slovu sa nikto ďalší neprihlásil 
a tak schôdza pokračovala ďalším bodom. 

 
8. Pán M. Schvarc pokračoval a predstavil ďalšie návrhy investícií zo zisku z podujatia Oberačka 

po sebechlebsky. Ako už vyššie je uvedené celkový predpokladaný zisk z podujatia je 
15104,61€. Z čoho na činnosť OZ Sebechleby je potrebných cca 280€ (správa webstránky, 
zaplatenie webhostingu, domény, potrebná tlač...). Navrhol, že po zvážení vedením OZ 
Sebechleby je potrebné zakúpiť ovocný strom hrušku, ktorá bude vysadená na pôvodné miesto 
na starohorskú cestu nakoľko pôvodná hruška vyschla. Táto hruška predstavuje pomyselný 
míľnik a preto si myslíme, že je potrebné túto hrušku znovu vysadiť. Predpokladaná cena cca 
130€ aj s dopravou. Ďalej navrhujeme zakúpiť obrubníky + betón na ich osadenie, ide 
o obrubníky, ktoré budú ohraničovať takz. VIP plochu, ktorú OZ Sebechleby vybudovalo 
v centre Starej Hory pri kostolíku. Predpokladaná cena tohto nákupu je 500€. Ďalším návrhom 
je investícia do elektroinštalácie na Starej Hore. Presnejšie do dobudovania verejného 
osvetlenia (550€), prípojka pre prípadnú novostavbu verejných toaliet na Starej Hore (200€), 
prípojka pre takz. VIP plochu (500€), a pre problémy, ktoré sa vyskytli počas podujatia EUROVIA 
Oberačka po sebechlebsky je potrebné vybudovať novú elektrickú prípojku pre stage (1000€). 
Ďalším návrhom na investíciu je vybudovanie verejných toaliet na Starej Hore, kvôli ktorým 
sme na túto schôdzu pozvali aj poslancov Obecného zastupiteľstva. OZ Sebechleby chce túto 
stavbu zabezpečiť materiálne načo vyčlenili cca 8839,27€, z čoho by chceli nakúpiť betón, 
žumpy, murivo, rezivo, krytinu, obklady, sanitu, elektroinštaláciu. OZ Sebechleby chce túto 
stavbu dať doživotne zmluvne do užívania obci Sebechleby. Načo poprosil prítomných 
poslancov o vyjadrenie k tomuto návrhu. O slovo sa prihlásila p. A. Kaufmannová, ktorá 
vyjadrila súhlas s týmto návrhom nakoľko je to potrebné pre rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu v obci. Ďalej o slovo sa prihlásili p. A. Cázerová a p. K. Mikuláši, ktorí s týmto návrhom 
taktiež súhlasili. Ďalej sa k tomuto návrhu nikto z prítomných poslancov nevyjadril. Všetci 
prítomní členovia s týmto návrhom súhlasili a tak schôdza mohla pokračovať ďalším bodom.  
 

9. Slovo prebral p. L. Šiklóši, ktorý predstavil návrh podnikateľskej činnosti OZ Sebechleby na 
zriadenie a zariadenie bufetu počas podujatí, ktoré organizuje OZ Sebechleby alebo obec 
Sebechleby. Z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky sme ako vedenie OZ Sebechleby 
vyčlenili cca 2000€ na dokúpenie inventáru k tomuto návrhu. Jedná sa o registračnú pokladňu, 
chladiarenské zariadenie s trojkohútikovou pípou, plynový gril a ďalší inventár. Nakoľko OZ 
Sebechleby organizuje viaceré podujatia mohlo by na bufetoch zarábať, čo by prinášalo ďalší 
zisk do OZ Sebechleby. Išlo by hlavne o podujatia ako Obecná zabíjačka, Svätourbanské 
slávnosti, Jánska vatra, v prípade po dohode s OZ OFK Sebechleby aj na domácich zápasoch 
OFK Sebechleby na ihrisku. K tomuto návrhu sa prihlásila o slovo p. K. Ruckschlossová 
a vyjadrila súhlas nakoľko terajší krčmár na ihrisku má slabý sortiment predaja. Ďalej sa 
k tomuto návrhu nikto z prítomných členov nevyjadril a všetci s týmto návrhom súhlasili a tak 
schôdza mohla pokračovať ďalším bodom.  
 

10. Pán L. Šiklóši predstavil bod schôdze Plán na rok 2016. OZ Sebechleby má v pláne pokračovať 
v zabehnutých podujatiach ako Jánska vatra a Oberačka po sebechlebsky. V prípade 
odsúhlasenia bodu č. 9 sa OZ Sebechleby bude zúčastňovať aj iných akcií so zabezpečovaním 
bufetu. Ďalej ma OZ Sebechleby v pláne brigády na dobudovane turistického chodníka 
k Bielemu krížu nad Starou Horou (vybudovanie schodov, mobiliáru, smerových tabúľ 
a dočistenie priestranstva pod Bielym krížom). V prípade odsúhlasenia bodu č. 8 budú 
potrebné aj brigády pri stavbe verejných toaliet na Starej Hore. Ďalej vyzval prítomných členov 
aby sa vyjadrili a podali návrhy na plány roku 2016. Nikto z prítomných sa nevyjadril, všetci 
súhlasili. Ďalej p. L. Šiklóši poprosil prítomných aby podali návrhy koho by radi videli ako 
účinkujúceho na podujatí Oberačka po sebechlebsky. O slovo sa prihlásila p. A. Cázerová 



a podala návrh na skupinu Čechomor, ďalej p. D. Schvarcová podala návrh na skupiny 
Tublatanka a IMT Smile.  Pani K. Ruckschlossová podala návrh na skupinu Družina, ktorá 
vystupovala aj na Obecných oslavách v septembri 2015. Ďalšie návrhy neodzneli a tak schôdza 
mohla pokračovať ďalším bodom. 

 
11. Pán L. Šiklóši oslovil prítomných členov aby sa vyjadrili k čomukoľvek čo sa týka Starej Hory, 

Sebechlieb alebo jednotlivých podujatí. O slovo sa prihlásil p. P. Demian a navrhol, že by sa 
mohlo celoročne vyberať vstupné za auto, ktoré chce prejsť cez Starú Horu. Ako ďalší sa 
prihlásili o slovo p. K. Ruckschlossová spolu s manželom p. Ľ. Ruchschloss a navrhli, že od 
budúceho roku by sa malo schváliť nejaké to percento (1-5%) zo zisku z podujatia Oberačka po 
sebechlebsky pre každého z organizačného tímu tohto podujatia. Načo sa prihlásil o slovo p. J. 
Husák a povedal chlapci z organizačného tímu toto už bol 8. ročník a nedá sa to stále robiť 
zadarmo takže s týmto návrhom vyjadrujem súhlas. 
 

12. Nasledovalo vyrovnanie záväzkov, ktoré malo OZ Sebechleby voči svojim členom a to hlavne 
preplatenie stravných lístkov z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXV. ako aj 
vyplatenie vratných kaucií za smeti. Či zaplatenie členského na ďalšie roky.  
 

13. O 21:35 hodiny p. L. Šiklóši poďakoval prítomným za účasť a oficiálne ukončil 28. členskú 
schôdzu OZ Sebechleby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie schválené na 28. členskej schôdzi Občianskeho združenia 
Sebechleby zo dňa 24.10.2015 
 
Nakoľko na začiatku 28. členskej schôdze OZ Sebechleby o 19:30 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 28. 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. 02/2015 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomný členovia 28. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 

A. Úpravu „Všeobecných pravidiel k podujatiu Oberačka po sebechlebsky“ podľa bodu č. 
4 tejto správy; 

B. Návrh podnikateľskej činnosti OZ Sebechleby na zriadenie a správu internetového 
obchodu takz. eshopu podľa bodu č. 5 tejto správy; 

C. Návrh investície OZ Sebechleby z 2% z dane z príjmu FO A PO vo výške 1385,54€ na 
výrobu a montáž drevených okien na kaplnke sv. Urbana na Starej Hore podľa bodu č. 
7 tejto správy; 

D. Návrh investície z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXV. a to na 
a dobudovanie elektroinštalácie na Starej Hore v predpokladanej  cene 2250€, nákup 
ovocného stromu hruška v predpokladanej cene 130€, nákup a montáž obrubníkov na 
takz. VIP ploche na Starej Hore v predpokladanej cene 500€, a materiál na výstavbu 
verejných toaliet na Starej Hore za kostolíkom v predpokladanej cene 8839,27€. Podľa 
bodu č. 8 tejto správy; 

E. Návrh investície z podujatia EUROVIA Oberačka po sebechlebsky MMXV. a to na nákup 
inventáru a zriadenie dočasného predajného miesta – stánku na rôznych podujatia 
organizovaných v obci a jej okolí v predpokladanej cene 2000€, podľa bodu č. 9 tejto 
správy; 
 

a to 29 hlasmi z 29 prítomných riadnych členov Občianskeho združenia Sebechleby. 
 

 
Overovatelia zápisnice: 

Mário Uhler      ................................................. 

Martin Schvarc       ................................................. 

 

Dňa 24.10.2015 v Sebechleboch 

       Bc. Lukáš Šiklóši 

       podpredseda OZ Sebechleby 

       .................................................  

 

Zapísal – Viliam Šiklóši 

................................................. 


