Mikroregión nad H o l e š k o u
922 08 R a k o v i c e č. 42

ZÁPISNICA
zo zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou
konaného dňa 12. mája 2014
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní

Neprítomní:
Členovia
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Občianske združenie HOLEŠKA
Letecké fotografie
Rôzne
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Rokovanie:
1. Zahájenie a určenie overovateľov
Zasadnutie výkonného výboru združenia Mikroregiónu nad Holeškou otvoril predseda
mikroregiónu, starosta obce Rakovice Dušan Daloš. Skonštatoval, že na rokovaní je prítomná
nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru a preto je výkonný výbor uznášania schopný.
Privítal všetkých prítomných členov výkonného výboru - starostov obcí.
Predseda navrhol, aby dnešné rokovanie výkonného výboru prebiehalo podľa
predloženého programu a za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, predseda združenia
navrhol členov výkonného výboru p. Radošinského a p. Mihálika. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 11/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
rokovať na zasadnutí výkonného výboru mikroregiónu podľa predloženého programu.
2. Kontrola uznesení
Predseda mikroregiónu Dušan Daloš oboznámil prítomných s uzneseniami zo
zasadnutia výkonného výboru MNH konaného dňa 4. marca 2014 a previedol kontrolu
uznesení.
Konštatoval, že uznesenia výkonného MNH boli splnené.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 12/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou,
konaného dňa 4. marca 2014, boli splnené.
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3. Občianske združenie HOLEŠKA
Predseda mikroregiónu v tomto bode programu informoval prítomných členov
výkonného výboru mikroregiónu o legislatívnom postupe prípravných prác založenia nového
občianskeho združenia HOLEŠKA. V tomto období je návrh stanov združenia zaslané na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na zaregistrovanie. V pôvodne navrhiovaných
stanovách nastala určitá textová zmena, že na odporučenie pracovníka ministerstva vnútra
neboli zakladajúce subjektmi združenia obce, ale štatutárny zástupcovia navrhnutých
zakladajúcich obcí, t.j. Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice, Bc. Lenka Mikušová, starostka
obce Nižná a Dušan Daloš, starosta obce Rakovice. Ďalší legislatívny postup, je požiadanie
štatistického úradu v Trnave o pridelenie IČO a daňového úradu v Piešťanoch o pridelenie
DIČ. Následne by traja zakladajúci členovia zvolajú valné zhromaždenie, na ktorom by
pristúpili všetky obce Mikroregiónu nad Holeškou a ďalšie fyzické osoby podnikatelia
a právnické osoby z každej obce. Na základe uvedenej informácie navrhol predseda združenia ,
aby do najbližšieho rokovania výkonného výboru mikroregiónu, resp. valného zhromaždenia
združenia všetky už nové členské obce vytypovali partnerov a zabezpečili vstup týchto
partnerov ako nových členov občianskeho združenia.
Zároveň v rokovaní tohto bodu navrhol predseda osloviť spoločnosť Profi Poľno, s.r.o.
pre skvalitnenie spolupráce pri realizácie harmonogramu činnosti prípravy Integrovanej
stratégie rozvoja územia. Na základe informácie predsedu, spoločnosť Profi Poľno, s.r.o., Nové
Zámky s ktorou mikroregión podpísal zmluvu nevyvíja potrebnú aktivitu pre naplnenie
časového harmonogramu, keďže harmonogram bol vypracovaný pre postupné plnenie od
februára. Z uvedených dôvodov prítomní členovia sa zhodli zabezpečiť stretnutie výkonného
výboru so zástupcom spoločnosti Profi poľno, s.r.o. najmä z dôvodu aktualizácie
harmonogramu činnosti prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia. Termín stretnutia
navrhli do 15. júna. Zároveň predseda navrhol, zabezpečiť podklady pre výberové konanie na
funkciu manažéra mikroregiónu ako aj združenia. Po krátkej diskusii, v ktorej podpredseda
navrhol poveriť prípravou podkladov pre výberové konanie na funkciu manažéra Bc. Lenku
Mikušovú, starostku obce Nižná. V ďalšom priebehu diskusie keďže neboli vznesené vážne
pripomienky vyzval predseda prítomných členov výkonného výboru k hlasovaniu.
Svojim hlasovaním členovia výkonného výboru návrhy jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 13/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
zabezpečiť do 15. Júna 2014:
a) stretnutie výkonného výboru so zástupcom spoločnosti Profi poľno, s.r.o. najmä
z dôvodu aktualizácie harmonogramu činnosti prípravy Integrovanej stratégie rozvoja
územia,
b) zabezpečiť podklady pre výberové konanie na funkciu manažéra mikroregiónu.
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4. Letecké fotografie
Predseda mikroregiónu informoval prítomných členov výkonného výboru o ponuke
spoločnosti Geodetica Visiion, s.r.o. Košice s ponukou pre mestá a obce. Systém Web Gis bude
poskytovaný ako webová služba, kde nie sú nutné žiadne investície do nového hardvéru alebo
softvéru. Je modulárny systém, ktorý je možné presne nakonfigurovať podľa potrieb zákazníka.
Základná konfigurácia je: základná aplikácia, mapový projekt, katastrálny modul,
dokumentačný modul, modul územný plán, modul adresný systém. Na záver predstavil
referencie uvedenej spoločnosti, ako sú 10 ročná tradícia a spokojnosť zákazníkov, líder
v oblasti geodézie na Slovensku, poskytovanie služieb vo všetkých oblastiach geodézie, tvorba
originálnej geodetickej dokumentácie. Po predstavení tejto ponuky v diskusii sa vyjadrovali
postupne všetci prítomní členovia výkonného výboru. Medzi diskutujúcimi prevládali názory
priklonenia sa pri realizácii návrhu pre spoločnosť Galileo, ktorá túto možnosť ponúka v rámci
balíka vytvorenia Web stránky.
Na záver diskusie svojim hlasovaním členovia výkonného výboru navrhnutú ponuku
jednohlasne neschválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 10/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
n e s ch v a ľ u j e
ponuku spoločnosti Geodetica WEBGIS, s.r.o. Košice na modulárny systém pre obce
mikroregiónu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.
Overovatelia zápisnice:
Bc. Peter R a d š i n s k ý............................................
Vladimír M i h á l i k............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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