
Zápisnica z 30. členskej schôdze OZ Sebechleby 
 
Zápisnica z 30. členskej schôdze OZ Sebechleby uskutočnená dňa 15.09.2016 o 18:00 hodine v Šport 
bare v športovom areáli Sebechleby. 
 
Na schôdzi sa zúčastnilo: 37 členov OZ Sebechleby a 2 prisediaci. 
 
Predseda OZ Sebechleby:  RNDr. Róbert Lauko – prítomný 
Podpredseda OZ Sebechleby: Ing. Lukáš Šiklóši – prítomný 

Menovite: Schvarc Martin, Grajciar Martin, Mikuláši Kajetán, Korčoková Andrea, Vatrová 
Anna, Demian Jozef, Husák Jozef, Cipcerová Mária, Baťová Jana,  
Cázer Jozef, Vatra Michal, Mohyla Ján, Rerich Peter, Kaufmanová Pavla,  
Demian Peter, Pokorný Waltér, Gembický Jozef, Beniačová Mária, Špánik Adrián,  
Ruckschlossová Katarína, Plošická Renáta, Balkóci Ján, Strehár Roman, Krnáč Pavol,  
Mikuláši Peter, Vilhem Stanislav, Labuda Martin, Hudec Róbert, Šípka Michal, Sopko Ján,  
Blaško Milan, Kulich Ján, Rist Peter, Očenáš Miroslav, Schvarc Patrik. 

Prisediaci: Krajč Branislav, Cipcer Jozef. 
 
Schôdzu viedol p. Róbert Lauko– predseda OZ Sebechleby.  
 

1. Pán R. Lauko 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. Podujatie Oberačka po sebechlebsky MMXVI. 
5. Návrh na úpravu poplatkov pre remeselníkov a predajcov cez podujatie 
Oberačka po sebechlebsky 
6. Diskusia 
7. Ukončenie a záver schôdze 

Pán R. Lauko na začiatku skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná. 
 

2. Pán R. Lauko určil zapisovateľa schôdze pána Martina Grajciara a overovateľov Zápisnice  
z 30. členskej schôdze pána Kajetána Mikulášiho a pána Martina Labudu. 

 
3. Pán R. Lauko 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. Poznamenal, že členské 
poplatky slúžia na chod občianskeho združenia a majú neodmysliteľný význam. Členovia, 
ktorí sa zúčastnili na schôdzi si uhradili svoje záväzky voči OZ Sebechleby. 

 
4. Pán R. Lauko vyzval pána L. Šiklóšiho aby predstavil prítomným členom ako hlavný manažér 

podujatie Oberačka po sebechlebsky. Pán L. Šiklóši, privítal prítomných členov a začal 
s predstavením finálneho programu podujatia spolu s načasovaním. 
- Od 09:00 otvorenie súkromných vínnych pivníc a remeselná výroba 
- 09:55 - 10:35 FSk Dolina (Čajkov) 
- 10:40 - 11:00 FS Sitňan (Banská Štiavnica) 
- 11:10 - 11:55 FS Krtíšan (Veľký Krtíš) 
- 12:10 - 13:05 Pásmo Sebechleby 
- 13:20 - 14:20 FS Ekonóm (Bratislava) 
- 14:50 - 15:50 PUĽS (Prešov) 
- 16:20 - 17:30 Kollárovci (Kolačkov) 



- 17:50 - 18:35 DLB 
- 18:45 - 19:40 Suvereno 
- 20:00 - 21:00 M2E 
- 21:30 - 22:40 INÉ KAFE 
- 23:00 - 03:30 Oldies párty Rádia Vlna 
Pán L. Šiklóši pokračoval predstavením ďalších vecí a vylepšení. A to: 
- k dispozícii bude 40 verejných mobilných toaliet rozmiestnených po areáli zaznačených 
v mapke podujatia s nonstop čistiacou službou,  
- podarilo sa nám vybaviť mobilný zosilňovač GSM signálu cez podujatie Oberačka po 
sebechlebsky od spoločnosti Orange Slovensko nakoľko signál počas minulých ročníkov 
podujatia veľmi kolaboval a nebolo možné telefonovať, 
- nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Slovenské žriedla a.s., ktorá nám zabezpečí pitný 
režim pre účinkujúcich a staff ako aj ďalšie veci, 
- cez spoločnosť Detronics Zvolen sa snažíme do podujatia zlepšiť verejnú dostupnosť 
k internetu na Starej Hore dobudovaním nových vysielacích zariadení. 
L. Šiklóši skonštatoval, že na podujatie sa hlási enormný záujem predajcov a remeselníkov 
a dokonca prebieha až boj o miesta na tomto podujatí. L. Šiklóši vyzval pána M. Schvarca aby 
za obec predstavil myšlienku Turisticko-informačnej kancelárie na Starej Hore. Pán M. 
Schvarc poďakoval za slovo a privítal členov a oznámil, im že Informačný stánok nebude tak 
ako po minulé roky na začiatku areálu pod čerešňou ale v jednej z obecných chyžiek. 
Poznamenal, že táto budova bude v ďalších rokov slúžiť ako Turisticko-informačná kancelária 
a je preto potrebné aby sa dostala do povedania širšieho obyvateľstva. Samozrejme bude 
informačný stánok zaznačený v mapke podujatia aby návštevníci nemali problém s jeho 
nájdením. Ďalej informoval členov, že cez podujatie Oberačka po sebechlebsky bude zvýšená 
bezpečnosť návštevníkov posilnením bezpečnostnej ako aj zdravotnej služby. 

 
5. Pán R. Lauko prešiel k bodu Návrh na úpravu poplatkov pre remeselníkov a predajcov cez 

podujatie Oberačka po sebechlebsky poznamenal, že sa jedná o jeden z hlavných príjmov 
tohto podujatia. Tak ako pán L. Šiklóši povedal v bode 4. ide o naozaj enormný záujem a aj ja 
sám som mal niekoľko telefonátov od niektorých predajcov o tom aby sme im nejaké to 
miesto cez podujatie ešte pridelili. O slovo s prihlásil pán M. Schvarc a tiež potvrdil, že sa 
jedná o lukratívne podujatie pre remeselníkov a predajcov a je potrebná úprava týchto 
poplatkov. Navrhol, že poplatky pre rok 2016 treba zvýšiť len pre hlavné bufety na 600,- Euro 
za miesto pre hlavný bufet a od rok 2017  by bolo dobré zvýšiť poplatky aj pre ostatných 
predajcov a remeselníkov. Vyzval pána L. Šiklóšiho aby predstavil členom združenia návrh na 
zvýšenie poplatkov. Pán L. Šiklóši povedal, že pre rok 2016 prebieha registrácia od 1.4.2016 
a preto sa poplatky plošne dajú zvýšiť len od ďalšieho ročníka 2017. Predstavil prítomným 
členom, návrh na úpravu poplatkov bod V. Predajcovia a remeselníci - odsek 5 a 11 
Všeobecných pravidiel podujatia Oberačka po sebechlebsky. 
Poznamenal, že štandardný rozmer predajno-prezentačného miesta je 3 x 2 m. Návrh nových 
povinných poplatkov pre remeselníkov a predajcov: 
- 10,- Euro – remeselná výroba bez továrensky vyrobeného sortimentu doteraz bezplatne, 
- 40,- Euro – predaj továrenských výrobkov doteraz 30,- Euro / miesto, 
- 30,- Euro – predaj gastronomických výrobkov povolených v rámci remeselného jarmoku 
doteraz 20,- Euro / miesto, 
- 700,- Euro – hlavný bufet pred pódiom doteraz 500,- Euro / miesto, 
- 50,- Euro - prípojka elektrickej energie pre hlavný bufet doteraz 20,- Euro. 
Návrh nových dobrovoľných poplatkov pre remeselníkov a predajcov: 
- 20,- Euro – prípojka elektrickej energie ak je potrebná cena sa nemení poplatok zostáva 
rovnaký je dobre nastavený, 
- 180,- Euro – lukrativita poplatok za úkon vyhradenia jedného druhu sortimentu, jedná sa 
o veľmi preferovaný bod a mnohí predajcovia si ho vyberajú doteraz 120,- Euro / miesto.  



Pán L. Šiklóši dodal, že poplatok za každý ďalší načatý bežný meter predajno-prezentačného 
stánku zostáva nezmenený 10,- Euro každý ďalší bežný meter, a že súhlasí aj s návrhom pána 
M. Schvarca zvýšiť poplatok za miesto pre hlavný bufet pre rok 2016 na 600,- Euro / miesto. 
Navrhol účinnosť zmeny ďalších poplatkov od 1.4.2017 nakoľko odvtedy začne registrácia pre 
ďalší ročník podujatia Oberačka po sebechlebsky. Vyzval prítomných členov aby sa vyjadrili 
k návrhu. Mnohí členovia sa ozvali a vyjadrili súhlas nakoľko to môže len dopomôcť k vyšším 
finančným zdrojom. Žiadny z prítomných členov nemal, žiadny pozmeňujúci návrh na úpravu 
poplatkov. Následne pán R. Lauko oboznámil prítomných členov, že schválenie Návrh na 
úpravu poplatkov pre remeselníkov a predajcov cez podujatie Oberačka po sebechlebsky sa 
uskutoční v závere členskej schôdze. 

 
6. Pán R. Lauko oslovil prítomných členov, aby sa vyjadrili k čomukoľvek čo zaznelo na schôdzi. 

Pán J. Gembický vyzval prítomných členov aby nezabudli, že podujatie Oberačka po 
sebechlebsky slúži na prezentáciu nie len Starej Hory ale aj Sebechlieb a ich obyvateľov a je 
potrebné aby jednotlivé pivnice boli nejako pekne vyzdobené a folklórne skultúrnené, 
k čomu sa pridal pán R. Lauko a poznamenal aby sa členovia snažili svoje vínko prezentovať 
slušne a vhodne a aj keď nemá každý možnosť sklenenej fľaše na víno aj tie umelé sa dajú 
rozumne prichystať. Pani M. Beniačová sa opýtala ako to bude s uzavretím cesty, odpovedal 
pán L. Šiklóši, že cesta - vstup do areálu nad Špitom sa uzavrie štandardne o 09:00 hodine, 
parkovné sa neplatí a do tohto času je potrebné aby všetky vozidlá opustili priestor areálu. 
Ďalej oznámil prítomným členom, že bezplatné vstupy je možné si odobrať na obecnom 
úrade od pondelka do štvrtka 26.-29.09.2016 na obecnom úrade v Sebechleboch. 
Poznamenal, že v piatok 30.09.2016 nebude možné odobrať si bezplatné vstupenky 
a poprosil občanov a prítomných členov aby svoje vstupenky nezdvojovali (ak je niekto 
členom nejaké súboru alebo otvára pivnicu a ešte je aj občanom Sebechlieb má právo logicky 
len na jednu vstupenku). 

 
7. O 20:05 hodiny pán R. Lauko poďakoval prítomným za účasť a oficiálne ukončil 30. členskú 

schôdzu OZ Sebechleby. 
 



Uznesenia schválené na 30. členskej schôdzi Občianskeho združenia 
Sebechleby zo dňa 15.9.2016 

 
 

Uznesenie č. 07/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 30. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh na úpravu poplatkov pre remeselníkov a predajcov cez podujatie Oberačka po 
sebechlebsky podľa bodu č. 5 tejto správy; 
a to 37 hlasmi za, 0 sa zdržali, 0 proti z 37 prítomných. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: 

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

Martin Labuda       ................................................. 

 

Dňa 15.9.2016 v Sebechleboch 

RNDr. Róbert Lauko 

       predseda OZ Sebechleby 

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

 

       Ing. Lukáš Šiklóši 

       podpredseda OZ Sebechleby 

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

Zapísal – Martin Grajciar 

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