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 24. októbra 2013
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
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
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
Ostatní
Mjr. Ivan Antalič – OOPZ Vrbové
Mgr. Kocianová – Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky

Neprítomní:
Členovia
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Prevencia proti kriminalite
Stratégia Leader
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 ako aj prítomných
hostí, p. Antaliča, riaditeľa OOPZ Vrbové a p. Kocianovú, zástupkyňu firmy Profi Poľno, s.r.o.
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. Škodáčka a p. Vlkovičovú. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 23/2013
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 8. októbra 2013 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:
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U z n e s e n i e č. 24/2013
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 8. októbra 2013, boli splnené.
3. Prevencia proti kriminalite
Predseda mikroregiónu privítal zástupcov riaditeľstva Obvodného oddelenia
Policajného zboru, riaditeľa p. Antaliča a p. Caľbu, zástupcu riaditeľa. Vo svojom úvodnom
vystúpení sa pán riaditeľ zameral na prevenciu proti kriminalite v jednotlivých obciach, najmä
prostredníctvom „územkárov“, ktorí sú pridelený na jednotlivé obce. Keďže v niektorých
obciach mikroregiónu príslušníci policajného zboru starostov vôbec nenavštívili, ako to sľúbil
predchodca riaditeľa p. Kučera, tak člen výkonného výboru p. Michalčík, starosta Dubovian
navrhol, aby v čo najkratšom čase sa uskutočnilo stretnutie jednotlivých okrskárov
„územkárov“ s príslušnými starostami obcí. V ďalšom priebehu podpredseda mikroregiónu p.
Valo, starosta Trebatíc poukázal na spoluprácu starostov a polície v minulosti, informoval
o zvažovaní vytvorenia obecnej polície v rámci mikroregiónu a pomoci pri riešení dopravných
situácií a priestupkov v obciach. Pri porušovaní určitých dopravných priestupkov (rýchla jazda,
parkovanie na chodníkoch) nemajú starostovia žiadne páky na zriadenie nápravy, resp.
pokutovanie vinníkov. Zároveň navrhol vytvoriť určité opatrenia, ktoré by sa mohli 1 krát za ½
roka vyhodnocovať na spoločných stretnutiach riaditeľstva Obvodného oddelenia Policajného
zboru so všetkými starostami. Ďalej vystúpila členka výkonného výboru p. Borovská, starostka
Ostrova za základe skúseností z minulosti prezentovala značnú nedôveru voči polícii. Z tohto
dôvodu apelovala na pána riaditeľa a jeho zástupcu o zabezpečenie zlepšenia.
Na základe vyjadrení diskutujúcich k bodu programu zobrali prítomní členovia
výkonného výboru zobrali informácie o prevencii proti kriminalite v Mikroregióne nad
Holeškou na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 25/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
vystúpenie riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru p. Antaliča, ako aj jeho zástupcu
p. Caľbu i diskutujúcich členov výkonného výboru.
4. Stratégia Leader
Predseda mikroregiónu na začiatku tohto bodu programu privítal p. Kociánovú a p.
Vašeka, zástupcov spoločnosti Profi Poľno, s.r.o., ktorá sa zaoberá pomocou pre obce pri
financovaní projektov zo zdrojov Európskej únie. Ďalej je to spolupráca a informovanosť
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o aktuálnych výzvach, komplexné vypracovanie žiadostí, odborná asistencia pri manažovaní
žiadosti, projektov a verejného obstarávania a vypracovanie žiadostí o platbu.
Vo svojom vystúpení sa obaja zástupcovia spoločnosti zamerali na prístup Leader,
z ktorého má záujem čerpať v budúcnosti mikroregión finančné prostriedky prostredníctvom
Miestnej akčnej skupiny (MAS). Informovala prítomných o vypracovaní iplementácie stratégie
územia pre ktorú je vyčlenená čiastka cca 2,5 - 3 mil. €. Veľmi výhodná pre je medzinárodná
(cezhraničná) spolupráca s okolitými územiami a veľmi dôležité je aj zabezpečenie
financovanie MAS. Spoločnosť dokáže zabezpečiť vypracovanie či už stratégií jednotlivých
obcí a následne celého mikroregiónu najmä s rozvojom cestovného ruchu.
V ďalšom priebehu tohto bodu vystúpil p. Vašek, ktorý sa konkrétne zameral na
vysvetlenie vypracovania stratégie územia pre MAS a možnosti získania oprávnených nákladov
na prefinancovanie tejto stratégie. Vo vystúpení podotkol, že nesmierne dôležitým faktom je
vytvorenie miesta manažéra občianskeho združenia.
V diskusii vystúpil podpredseda mikroregiónu p. Valo, starosta Trebatíc, kde
informoval, že členovia výkonného výboru sa na základe pracovnej cesty, ktorú tento rok
absolvovali členovia výkonného výboru v Mikroregióne Hodonínsko.
Po diskusii navrhol predseda aby predložené zmluvy o spolupráci boli elektronickou
formou zaslané všetkým členom výkonného výboru a po prehodnotení zabezpečiť vyjadrenia
na nasledujúcom rokovaní výkonného výboru.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 26/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
spoluprácu medzi Mikroregiónom nad Holeškou so spoločnosťou Profi Poľno, s.r.o. Nové
Zámky a zaslanie zmlúv elektronickou formou všetkým členom výkonného výboru
a vyjadrenie sa k zmluvám na nasledujúcom zasadnutí výkonného výboru mikroregiónu.
5. Rôzne
5. 1. Bezpečnosť v obciach
V tomto bode programu vystúpil p. Šiška, starosta Boroviec z problémom nadmerného
prejazdu ťažkých nákladných vozidiel (kamiónov) po komunikáciách cez jednotlivé obce.
Zameral sa najmä na komunikáciu Vrbové - Veľké Kostoľany - Trnava č. II/504. Zároveň
poukázal na skutočnosť, že v obciach na komunikácii Piešťany - Lúka - Nové Mesto nad
Váhom majú povolenú výnimku o zákaze takýchto vozidiel. Podpredseda mikroregiónu
odporučil, aby na nasledujúce zasadnutie mikroregiónu p. Šiška preveril možnosť podania
žiadosti o zákaze vstupu vozidiel a preverenia podmienok jej podania.
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Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 27/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
členovi výkonného výboru p. Šiškovi, starostovi Boroviec preveriť možnosť podania žiadosti
o zákaze prejazdu nákladných vozidiel (kamiónov) po komunikácii II/504 a preverenia
podmienok podania žiadosti.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.

Overovatelia zápisnice:
Emil Š k o d á č e k............................................
Bc. Zdenka V l k o v i č o v á............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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