
Zápisnica z 29. členskej schôdze OZ Sebechleby 
 
Zápisnica z 29. členskej schôdze OZ Sebechleby uskutočnená dňa 01.05.2016 o 17:00 hodine 
v sobášnej miestnosti obecného úradu Sebechleby. 
 
Predseda OZ Sebechleby:  Martin Grajciar – prítomný 
Podpredseda OZ Sebechleby: Bc. Lukáš Šiklóši – prítomný 
 
Na schôdzi sa zúčastnilo: 27 členov OZ Sebechleby.  

Menovite: Schvarc Martin, Šiklóši Viliam, Šiklóši Matej, Cázer Jozef, Mikuláši Kajetán, 
Korčoková Andrea, Vatrová Anna, Demian Jozef, Husák Jozef, Cipcerová Mária, Baťová Jana,  
Husák Adrián, Fidluš Marián, Vatra Michal, Škvarka Ján, Husák Štefan, Beniač Miloš, Mohyla Ján, 
Polláková Terézia, Vicianová Danka, Jelcha Miroslav, Kempová Eva, Rerich Peter, Kaufmanová Pavla,  
Lauko Róbert. 

Prisediaci: Tuhý Gabriel. 
 
Schôdzu viedol p. Martin Grajciar – predseda OZ Sebechleby.  
 

1. Pán M. Grajciar privítal všetkých členov OZ Sebechleby ako aj pri sediacich a predstavil 
program schôdze. 
Program:  1. Otvorenie schôdze 

2. Určenie zapisovateľa 
3. Vyrovnanie záväzkov voči OZ Sebechleby - členské poplatky 
4. Návrh a voľby do vedenia OZ Sebechleby (predseda, podpredseda, 
hospodár) 
5. Návrh a voľby revíznej komisie OZ Sebechleby 
6. Návrh na úpravu Stanov OZ Sebechleby 
7. Plán na rok 2016 
8. Podujatie Oberačka po sebechlebsky MMXVI. 
9. Diskusia 
10. Ukončenie a záver schôdze 

Pán M. Grajciar na začiatku skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná. 
 

2. Pán M. Grajciar určil zapisovateľa schôdze pána Viliama Šiklóšiho a overovateľov Zápisnice 
z 29. členskej schôdze pána Adriána Husáka a pani Ing. Danku Vicianovú. 

 
3. Pán M. Grajciar skonštatoval, že členské poplatky pre členov sa nemenia, a to 10 EUR na rok 

fyzická osoba, 50 EUR na rok právnická osoba, 0 EUR na rok študenti. Členovia, ktorí sa 
zúčastnili na schôdzi si uhradili svoje záväzky voči OZ Sebechleby. 

 
4. Nakoľko už ubehli dva roky, na ktoré boli zvolení predseda, podpredseda a hospodár OZ 

Sebechleby je potrebné zvoliť si nové vedenie OZ Sebechleby, skonštatoval pán M. Grajciar. 
Za predsedu navrhol pána RNDr. Róberta Lauka z Dudiniec, za podpredsedu pána Bc. Lukáša 
Šiklóšiho z Dudiniec a za hospodára pána Martina Schvarca zo Sebechlieb. Následne pán M. 
Grajciar vyzval prítomných členov aby sa vyjadrili k daným návrhom a dodal, že voľba vedenia 
OZ Sebechleby prebehne v závere, schôdze. 
 

5. Pán M. Grajciar prešiel k bodu návrh revíznej komisie OZ Sebechleby. Predstavil prítomným 
členom, že revízna komisia obsahuje troch členov a je kontrolným orgánom združenia, ktorý 
za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Do týchto pozícií navrhol pána M. Jelchu, pána 
J. Škvarku a pána K. Mikulášiho. Vyzval prítomných členov, či súhlasia s návrhom alebo ak 



majú iné návrhy nech ich predstavia. Následne pán M. Grajciar oboznámil prítomných členov, 
že Revíznej komisie OZ Sebechleby prebehne v závere, schôdze. 
 

6. Pán M. Grajciar vyzval pána L. Šiklóšiho aby predstavil členom združenia návrh na doplnenie 
a aktualizovanie Stanov OZ Sebechleby o nové činnosti, ktorým sa občianske združenie chce 
venovať v ďalšom období. Pán L. Šiklóši, privítal prítomných členov a dodal, že sa jedná 
zmenu v článku 1 Základné ustanovenia bod 3, kde je potrebné nahradiť pôvodný text, 
s novým – Združenie pôsobí na území regiónu Hont, nakoľko OZ Sebechleby má regionálnu 
pôsobnosť. Ďalej je potrebné doplnenie článku 2 Činnosti a ciele združenia – Stanov OZ 
Sebechleby o tieto nové činnosti: 
- organizovanie školení, tembuildingov, kurzov, besied, prezentácií, relaxačných a 

tvorivých programov, intdoorových a outdoorových programov a vzdelávacích kurzov, 
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a realizácia publikačnej a 

vydavateľskej činnosti, 
- organizovanie a podporovanie aktivít v oblasti kultúry, cestovného ruchu a pod., 
- organizovať podujatie Oberačka po sebechlebsky ako hlavný a výhradný usporiadateľ 

tohto podujatia, 
- poskytovať služby spojené s propagáciou cestovného ruchu a organizovaním podujatí na 

jeho podporu, 
- poskytovať fotografické a kamerové služby, 
- v deň organizovania podujatia Oberačka po sebechlebsky sme ako OZ Sebechleby 

výhradným prenajímateľov priestorov v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Stará 
Hora - Sebechleby, kde sa podujatie uskutočňuje, 

- poskytovať prenájom nehnuteľnej plochy a plochy pre reklamné banneri počas 
organizovania rôznych kultúrno-spoločenských, športových a iných podujatí,  

- poskytovať prenájom reklamného priestoru na webových stránkach združenia, 
- poskytovať internetové a grafické služby, 
- poskytovať predaj nápojov a občerstvenia formou ambulantného predaja na akciách a 

podujatiach, 
- poskytovať služby internetového obchodu na vlastných webových stránkach združenia a 

tým vykonávať predaj reklamných a reprezentačných predmetov, 
- poskytovať predaj reklamných a reprezentačných predmetov formou ambulantného 

predaja na akciách a podujatiach. 
Pán M. Schvarc doplnil, že tieto činnosti je potrebné podchytiť v stanovách. Bez tohto 
doplnenie nebude možné napredovanie OZ Sebechleby. Týmto doplnením sa odbremeníme 
od niektorých byrokratických úkonov. Pán L. Šiklóši vyzval členov či majú nejaké iné návrhy 
alebo či s nimi súhlasia. Následne pán M. Grajciar oboznámil prítomných členov, že 
schválenie Dodatku č. 1 Stanov OZ Sebechleby prebehne v závere schôdze. 
 

7. Pán M. Grajciar prešiel na ďalší bod schôdze a to Plán na rok 2016. OZ Sebechleby má v pláne 
dokončiť so spoluprácou s obec Sebechleby dokončiť sociálne zariadenia – verejné toalety na 
Starej Hore. Dokončiť čistenia chodníka k Bielemu krížu a starohorskej zvážnice a označiť 
tieto miesta tabuľami. Pokračovať v opravách kaplnky sv. Urbana (na základe príspevkov  
z 2 % a darov od návštevníkov Starej Hory). OZ Sebechleby má v pláne pokračovať 
v organizovaní podujatí ako Jánska vatra 2016 – Ján Benedik memoriál Freestyle futbalový 
a volejbalový turnaj – 25. júna 2016 a Oberačka po sebechlebsky MMXVI. – 1. októbra 2016. 
Pán M. Schvarc doplnil, že Obec Sebechleby s OZ Sebechleby chce dokončiť sociálne 
zariadenia do sviatku sv. Urbana. Pán L. Šiklóši doplnil, že OZ Sebechleby chce dokončiť 
chodník k Bielemu krížu, aby sme ho mohli prezentovať na podujatí Oberačka po 
sebechlebsky MMXVI. a tým dostať viacero návštevníkov mimo centra Starej Hory. O slovo sa 
prihlásila pani E. Kempová a oznámila prítomným členom, že miestny pán farár vyhlásil 
sviatok sv. Urbana, ktorý sa každoročne slávi na Starej Hore na nedeľu 29. mája 2016. 



 
8. Pán M. Grajciar prešiel k ďalšiemu bodu schôdze – Oberačka po sebechlebsky MMXVI. 

a odovzdal slovo pánovi L. Šiklóšimu. Pán L. Šiklóši ako hlavný manažér podujatia oboznámil 
prítomných členov, že registrácie prezentačných a predajných pivníc na toto podujatie sú už 
spustené od 1.4. a registrácia sa ukončí 15.9.2016. Ďalej predstavil hlavný program, v ktorom 
vystúpi FSk Dolina z Čajkova, FS Krtíšan z Veľkého Krtíša, Pásmo Sebechleby (DH Sebechlebskí 
hudci, MSS Sebechleban, FSk Geľovianka), FS Ekonóm z Bratislavy, PUĽS z Prešova, hudobná 
kapela Kollárovci, hudobná skupina DLB, raper Suvereno, hudobná skupina M2E a headliner 
večerného programu Iné Kafe všetko sa to zakončí tradične Oldies párty Rádia Vlna. 
Pokračoval, že organizačný tím podujatia rieši všetky potrebné veci k tomuto podujatiu ako 
organizačnú a zabezpečovaciu službu, objednávku na mobilné toalety, hlavné pódium 
a ozvučenie priestoru. Pán M. Schvarc doplnil a podal návrh na schválenie, že niektoré 
organizácie nás oslovili na výhradné dodanie nápojov pre podujatie Oberačka po 
sebechlebsky MMXVI. a je potrebné aby sme schválili, aby hlavný manažér podujatia mohol 
rozhodnúť, ktorú organizáciu podľa ponuku vyberie. 
 

9. Pán M. Grajciar oslovil prítomných členov, aby sa vyjadrili k čomokoľvek čo zaznelo na 
schôdzi. Pán J. Škvarka sa prihlásil o slovo a opýtal sa, že či pripravované kapacity parkoviska 
počas podujatia Oberačka po sebechlebsky, budú stačiť, a že či bolo dosť mobilných toaliet. 
Pán M. Schvarc povedal, že lúka nad Štipom je dostatočne veľká a novinka pre tento ročník 
je, že parkovisko bude jednosmerné a tým by a mala lúka lepšie a pravidelnejšie zapĺňať. A čo 
sa týka mobilných toaliet na to odpovedal pán L. Šiklóši s tým, že v minulom roku bolo 
dovezených 30 ks a na tento ročník sme objednali až 40 ks. Pán J. Mohyla sa spýtal, že či by 
nebolo dobré zvýšiť vstupné a potom ľudom nalievať na pásky ako na iných podujatiach. 
Odpovedal pán M. Schvarc, že zvyšovať vstupné nechceme, ale že vstupné bude 3 EURO na 
osobu s tým, že sa nebude platiť parkovné. Na to sa prihlásila o slovo pani E. Kempová 
a povedala, že mi sebechlebčania sme veľmi štedrí, že za 3 EURO takýto super program, že 
ona chodí po festivaloch a akciách, a že vstupné okolo 5 až  7 EURO je veľmi časté, na to sa 
prihlásil o slovo pán A. Husák – stage manager podujatia Oberačka po sebechlebsky MMXVI. 
a povedal, že z tohto podujatia nemáme záujem spraviť Hrušov. Pokračoval M. Schvarc, že 
radšej necháme vstupné na 3 EURO osoba, pre združenie také vstupné stačí, a nech majú 
návštevníci možnosť minúť viac financií v otvorených pivniciach. O slovo sa prihlásil pán R. 
Lauko a vyzval členov, že iniciatíva, ktorú OZ Sebechleby spustilo na Starej Hore vo forme 
tabule „Otvorené pivnice“ nefunguje, a že je potrebné vytvoriť reklamu Starej Hore od 
hlavnej cesty.  Pán M. Schvarc dodal, že reklamu chcelo OZ Sebechleby riešiť aj v minulosti 
ale je potrebné aby na Starej Hore niečo fungovalo aj cez rok a potom môžeme riešiť veci 
ohľadom reklamy na prilákanie ďalších návštevníkov, pokračoval, že o rok bude už 10. ročník 
podujatia Oberačka po sebechlebsky a je potrebné to už plánovať program a vymýšľať nejaké 
novinky. O slovo sa prihlásil pán Š. Husák a povedal, že sa zúčastnil akcie na ktorej 
vystupovala bubnová skupina  Nitry alebo aj Elán FOREVER. Pán M. Schvarc vyzval pána  
R. Lauka aby predstavil a pozval prítomných členov na vinársku súťaž Hontiansky súdok. Pán 
R. Lauko následne pozval všetkých na verejnú degustáciu, s odovzdávaním cien víťazom 
jednotlivých kategórií, ktorá sa uskutoční 6.5.2016 v piatok od 17:00 hodiny v Hotely Minerál 
v Dudinciach. 

 
10. O 18:45 hodiny pán M. Grajciar poďakoval prítomným za účasť a oficiálne ukončil 29. členskú 

schôdzu OZ Sebechleby. 
 



Uznesenia schválené na 29. členskej schôdzi Občianskeho združenia 
Sebechleby zo dňa 1.5.2016 

 
 

Uznesenie č. 01/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na predsedu OZ Sebechleby pána RNDr. Róberta Lauka podľa bodu č. 4 tejto správy;  
a to 26 hlasmi za, 1 sa zdržal, 0 proti z 27 prítomných. 
 
Uznesenie č. 02/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na podpredsedu OZ Sebechleby pána Bc. Lukáša Šiklóšiho podľa bodu č. 4 tejto správy;  
a to 26 hlasmi za, 1 sa zdržal, 0 proti z 27 prítomných. 
 
Uznesenie č. 03/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na hospodára OZ Sebechleby pána Martina Schvarca podľa bodu č. 4 tejto správy;  
a to 26 hlasmi za, 1 sa zdržal, 0 proti z 27 prítomných. 
 
Uznesenie č. 04/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na členov revíznej komisie OZ Sebechleby pána Miroslava Jelchu, pána Jána Škvarku 
a pána Kajetána Mikulášiho podľa bodu č. 5 tejto správy; 
a to 24 hlasmi za, 2 sa zdržali, 1 proti z 27 prítomných. 
 
Uznesenie č. 05/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na úpravu Stanov OZ Sebechleby a to v článku 1 Základné ustanovenia v bode 3  
a  doplnenie činností v článku 2 Činnosti a ciele združenia podľa bodu č. 6 tejto správy; 
a to 27 hlasmi za, 0 sa zdržali, 0 proti z 27 prítomných. 

 
Uznesenie č. 06/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 29. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh, že hlavný manažér podujatia Oberačka po sebechlebsky MMXVI. môže vybrať 
výhradných dodávateľov nápojov pre podujatie Oberačka po sebechlebsky podľa bodu č. 8 
tejto správy; 
a to 27 hlasmi za, 0 sa zdržali, 0 proti z 27 prítomných. 



 
Overovatelia zápisnice: 

Ing. Danka Vicianová     ................................................. 

Adrián Husák       ................................................. 

 

Dňa 1.5.2016 v Sebechleboch 

       Bc. Lukáš Šiklóši 

       podpredseda OZ Sebechleby 

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

Zapísal – Viliam Šiklóši 

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