
Zápisnica z 31. členskej schôdze OZ Sebechleby 
 
Zápisnica z 31. členskej schôdze OZ Sebechleby uskutočnená dňa 08.10.2016 o 19:00 hodine 
v Pohostinstve Strehár Sebechleby. 
 
Na schôdzi sa zúčastnilo: 29 členov OZ Sebechleby a 0 prisediacich. 
 
Predseda OZ Sebechleby:  RNDr. Róbert Lauko – prítomný 
Podpredseda OZ Sebechleby: Ing. Lukáš Šiklóši – prítomný 

Menovite: Schvarc Martin, Šiklóši Matej, Šiklóši Viliam, Mikuláši Kajetán, Vatrová Anna, 
Demian Jozef, Husák Jozef, Baťová Jana, Rerich Peter, Kaufmanová Pavla,  Demian Peter, Beniač 
Miloš, Ruckschlossová Katarína, Plošická Renáta, Polláková Terézia, Labuda Martin, Šípka Michal, 
Sopko Ján, Schvarc Patrik, Labuda Jaroslav, Husák Štefan, Fidluš Marián, Husák Adrián,  
Gembický Lukáš, Uhler Márion, Benedik Rastislav, Kaufmanová Alena. 

Prisediaci: 0. 
 
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. Zhodnotenie 9. ročníka podujatia STRABAG Oberačka po  
sebechlebsky MMXVI. určenie financií z podujatia 
4. Určenie kladov, záporov a návrhov spojených s podujatím Oberačka po 
sebechlebsky 
5. Vyplatenie vratných kaucií za smeti 
6. Vyrovnanie záväzkov voči OZ Sebechleby - členské poplatky 
7. Návrhy na program 10. ročníka podujatia Oberačka po sebechlebsky  
8. Diskusia 
9. Ukončenie a záver schôdze 

 
 

2. Pán R. Lauko určil zapisovateľa schôdze pána Lukáša Šiklóšiho a overovateľov Zápisnice  
z 31. členskej schôdze pána Kajetána Mikulášiho a pána Mária Uhlera. 

 
3. Pán R. Lauko sa v mene celého vedenia poďakovať všetkým prítomným členov za vzornú 

reprezentáciu Sebechlieb a občianskeho združenia počas podujatia Oberačka po 
sebechlebsky. O slovo sa prihlásil aj pán L. Šiklóši, ktorý sa tiež poďakoval, všetkým majiteľom 
otvorených pivníc, ale aj celému organizačnému tímu a výborný ročník podujatia. Ďalej 
pokračoval pán M. Schvarc, ktorý bol tiež veľmi spokojný z daným ročníkom až na organizáciu 
dopravy, ktorá tento rok znovu veľmi kolabovala. Veľké množstvo návštevníkov a zle 
organizačné zvládnutie od spoločnosti, ktorá nám zabezpečovala výber vstupného 
a organizáciu dopravy spôsobilo, že doprava kolabovala a boli veľmi dlhé čakacie doby. 
Návštevnosť podujatia bola 19287 návštevníkov. Podujatie malo rekordnú účasť. Organizačne 
až na dopravu bolo veľmi dobre zvládnuté a mnohí návštevníci si ho pochvaľovali. 
Ďalej pán M. Schvarc uviedol, že s podujatia je určitý zisk, ktorí treba rozumne investovať 
a predložil členom schôdze návrhy na investíciu: 
- financovanie rozšírenia cesty nad pivnicou sv. Urbana na Starej Hore, 
- financovanie rekonštrukcie kaplnky sv. Urbana na Starej Hore (odvodnenie stavby, vonkajšie 
a vnútorné omietky, výmena odkvapového systému, oprava podbitia), 



- financovanie a zveľadenie okolia okolo kaplnky sv. Urbana na Starej Hore (terénne úpravy, 
výmena dlažby, výmena lavičiek), 
- financovanie a za zmluvnenie vystupujúcich pre ďalší ročník podujatia, 
- financovanie značenia turistického chodníka k Bielemu krížu nad Starou Horou za pomoci 
Turistického oddielu Sebechleby, 
- financovanie serveru a kamerového systému na Starej Hore a v sociálnych zariadeniach, 
- financovanie zveľadenia vstupu na „Starú Horu“ (odpočívadlo, smerové tabule, billbordy), 
- financovane rozšírenia verejného osvetlenia na Starej Hore. 
Vyzval prítomných členov aby sa vyjadrili k návrhu. Mnohí členovia sa ozvali a vyjadrili súhlas 
nakoľko to môže len dopomôcť k rozvoju Starej Hory, Sebechlieb a celého regiónu. Žiadny 
z prítomných členov nemal, žiadny pozmeňujúci ani nový návrh. Následne pán R. Lauko 
oboznámil prítomných členov, že schválenie Návrhu investícií z podujatia Oberačka po 
sebechlebsky prebehne v závere schôdze. 
 

4. Pán R. Lauko vyzval prítomných členov k diskusii k bodu číslo 4 a to klady, zápory a návrhy 
spojené s podujatím Oberačka po sebechlebsky. 
Klady: 
- výborná organizácia organizačného tímu podujatia, 
- vysoká účasť návštevníkov, 
- zapojenie mnohých obyvateľov do samotných príprav, 
- výborne zvládnutá zdravotná služba, 
- skvelá reprezentácia a vyzdobenie otvorených súkromných vínnych pivníc, 
- celkové zveľadenia Starej Hory a jej priľahlých častí, 
- zisk z podujatia a jeho následná investícia do rozvoja celého regiónu. 
 
Zápory: 
- zle organizačné zvládnutie dopravy, 
- zlý výber spoločnosti na výber vstupného a organizáciu dopravy, 
- mnoho návštevníkov prešlo bez zaplatenia vstupného, 
- zlé vyzbieranie odpadu po podujatí, nakladanie s odpadom - nový systém. 
 
Návrhy: 
- sprístupnenie vody na námestí Starej Hory pre návštevníkov podujatia, 
- sprístupnenie vody pri verejných mobilných toaletách pre návštevníkov podujatia, 
- zavedenie odťahovej služby pre zle parkujúce vozidlá, 
- kauciu 20,- Euro za smeti budú platiť všetky pivnice, ale už nebude vratná nakoľko tento 
systém sa neosvedčil, organizačný tím zabezpečí spoločnosť, ktorá odpad vyzbiera a roztriedi 
podľa potreby, 
- titulný obrázok brožúrky musí mať sebechlebský motív, fotografiu zabezpečí J. Labuda, 
- finančné ohodnotenie jednotlivých členov organizačného tímu (organizácia jednotlivých 
častí infraštruktúry, zabezpečenie programu podujatia, zabezpečenie grafických návrhov 
a výstupov z podujatia, zabezpečenie predajno-remeselného jarmoku počas podujatia, 
zabezpečenie celkovej organizácie podujatia...). 
Všetky spomenuté klady, zápory a návrhy boli starostlivo zapísané a o ich a následne  
pán R. Lauko oboznámil prítomných členov, že schválenie týchto návrhov prebehne v závere 
schôdze. 
 

5. R. Lauko prešiel k bodu č. 5 a vyzval pána L. Šiklóšiho aby prítomných členov vyplatil 
jednotlivé vratné zálohy za smeti. Všetkým prítomným členom boli kaucie vyplatené. 
 

6. 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. 
 

7. Pán R. Lauko vyznal prítomných členov aby vyjadrili návrhy k programu plánovanému ročníku 
Oberačky po sebechlebsky. O slovo sa nikto neprihlásil, ale členovia začali podávať návrhy 
a to: 
- skupina Drišľak, 
- Cigánsky Diabli, 
- Horkýže slíže, 
- Kandráčovci, 
- skupina Vidiek, 
- skupina I.M.T. Smile, 
- Tublatanka, 
- Desmod,  
- niečo dobré zahraničné. 
L. Šiklóši nakoniec poďakoval za návrhy a prisľúbil, že jednotliví členovia organizačného tímu 
preveria finančnú náročnosť jednotlivých návrhov, aby bolo jasné na čo a koľko finančných 
zdrojov máme. 

 
8. Pán R. Lauko oslovil prítomných členov, k verejnej diskusii. Poznamenal, že je možné sa 

vyjadriť k čomukoľvek čo Vás zaujíma. M. Schvarc dal návrh za organizačný tím, že dňa 
26.11.2016 v sobotu by sa mohla uskutočniť akcia pre jednotlivých členov a priateľov OZ 
Sebechleby. Jednalo by sa o spoločnú akciu pre utuženie vzťahov jednotlivých členov.  
Pán P. Demian sa prihlásil o slovo a spýtal sa kto dal osadiť tabule pred Starú a Mladú Horu, 
odpovedal mu pán M. Schvarc, že to bola obec. Sám pán P. Demian prisľúbil, že držiak k tejto 
tabuly vyrobí z tvrdého dreva aby viac zapadal do koncepcie Starej Hory. Pán L. Šiklóši 
navrhol, že v budúcom roku by bolo potrebné dokončiť chodník k Bielemu krížu, a že bude 
potrebné z organizovať ešte niekoľko brigád. Pán M. Schvarc poďakoval, za verejné toalety, 
ktoré OZ Sebechleby a Obec Sebechleby spoločne sprevádzkovali, upozornil však na fakt, že 
niektorý návštevníci si dvere podkladajú kameňom aby nemuseli viacerí platiť vstup.  

 
9. O 21:30 hodiny pán R. Lauko poďakoval prítomným za účasť a oficiálne ukončil 31. členskú 

schôdzu OZ Sebechleby. 
 



Uznesenia schválené na 31. členskej schôdzi Občianskeho združenia 
Sebechleby zo dňa 08.10.2016 

 
 

Uznesenie č. 08/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 31. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrh investícií zo zisku z podujatia Oberačka po sebechlebsky podľa bodu č. 3 tejto správy; 
a to 29 hlasmi za, 0 sa zdržali, 0 proti z 29 prítomných. 
 
Uznesenie č. 09/2016 – Občianske združenie Sebechleby 
Prítomní členovia 31. členskej schôdze OZ Sebechleby v Sebechleboch 
schvaľujú 
návrhy na vylepšenie podujatia Oberačka po sebechlebsky podľa bodu č. 4 tejto správy; 
a to 29 hlasmi za, 0 sa zdržali, 0 proti z 29 prítomných. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: 

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

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

 

Dňa 8.10.2016 v Sebechleboch 

RNDr. Róbert Lauko 

       predseda OZ Sebechleby 

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

 

       Ing. Lukáš Šiklóši 

       podpredseda OZ Sebechleby 

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

Zapísal – Lukáš Šiklóši 

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