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 25. februára 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
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
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
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Spolupráca obcí a polície
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, Petra Radošinského, starostu Chtelnice a mjr. Tibora Kučeru, riaditeľa OR PZ Vrbové.
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. Šišku a p. Michalčíka. 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. 01/2013
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 17. decembra 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:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 02/2013
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 17. decembra 2013, boli splnené.
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3. Spolupráca obcí a polície
V tomto bode programu predseda mikroregiónu odovzdal slovo riaditeľovi okresného
riaditeľstva policajného zboru mjr. Tiborovi Kučerovi, ktorý vo svojom vystúpení sa venoval
zlepšeniu spolupráce a komunikácie najmä medzi starostami a členmi polície vo Vrbovom.
Poukázal aj na spoluprácu určených okrskárov, častejšie stretnutia prípadné návrhy riešení
najmä pri prevencii proti kriminalite, vandalizmu a predchádzaní dopravných kolízií.
V diskusii vystúpil p. Daloš, ktorý poukázal na nedostatočné preventívne obhliadky
obcí, čo sa prejavuje zvýšenou kriminalitou a vandalizmom mladistvých najmä vo večerných
hodinách a porušovanie nočného kľudu ako aj otváracích hodín pohostinských zariadení
v obciach. Ďalej v diskusii vystúpil p. Liška, ktorý poukázal na porušovanie dopravných
predpisov rýchlou jazdou po miestnych komunikáciách a nepovolenému parkovaniu na
chodníkoch. K uvedeným pripomienkam sa vyjadril pán riaditeľ a prisľúbil v prvom kroku
návštevu všetkých okrskárov v obciach a pri stretnutí so starostami rozanalyzovať najväčšie
problémy starostov a občanov v jednotlivých obciach.
Všetky uvedené vystúpenia prítomní členovia výkonného výboru svojim hlasovaním
zobrali na vedomie.
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. 03/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
prednesenú správu mjr. Tibora Kučeru, riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru
Vrbové.
4. Rôzne
4. 1. Členský príspevok
V tomto bode programu vystúpil p. Liška, starosta obce Veľké Kostoľany, ktorý vo
svojom vystúpení poukázal na výšku členského príspevku. Členský príspevok doteraz
schválený navrhoval znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nielen v obci Veľké
Kostoľany, ale aj v iných obciach. Ďalej svoj návrh odôvodnil počtom obyvateľov čo
predstavuje pre najväčšiu obec dosť značnú finančnú čiastku. Navrhol znížiť členský poplatok
o 50% na sumu 050, €. Vystúpenie starostu Veľkých Kostolian podporil aj p. Mihálik, starosta
z Krakovian aj s navrhovanou výškou príspevku. Starostka obce Šterusy p. Vlkovičová taktiež
vystúpila so svojím návrhom, avšak navrhla znížiť členský príspevok na rok 2013 na sumu 0,80
€ na obyvateľa podľa štatistického údaju k 1. 1. 2013. Uvedený návrh pani starostky podporili
aj ďalší členovia výkonného výboru a navrhli predsedovi, aby dal hlasovať ako o prvom návrhu
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p. Vlkovičovej. Po ukončenej diskusii predseda vyzval prítomných členov výkonného výboru
k hlasovaniu. Návrh p. Vlkovičovej nakoniec bol schválený.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

9
9
9
1 (Daloš)
2 (Liška, Mihálik)

U z n e s e n i e č. 04/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e,
výšku členského príspevku pre jednotlivé členské obce mikroregiónu v sume 0,80 € na 1
obyvateľa podľa štatistického údaju k 1. 1. 2013.
4. 2. Mikro Cup 2013
Predseda informoval prítomných členov o podujatí, ktoré bolo schválené v pláne
činnosti mikroregiónu na rok 2013, ktorým je minifutbalový turnaj pre žiakov 1. – 5. ročníka
základných škôl obcí mikroregiónu. Turnaj sa uskutoční v telocvični základnej školy vo
Veľkých Kostoľanoch. Zúčastnia sa ho 8 členné mužstvá, z ktorých hráči a tréneri prvých troch
mužstiev dostanú medaily, najlepší brankár a najlepší strelec vecné ceny a každý zúčastnený
hráč pamätné tričko s logom turnaja. Turnaj sa uskutoční 1. marca so začiatkom o 8:00 hod.
Stravu pre zúčastnených a organizátorov zabezpečí obec Veľké Kostoľany a výdavky na stravu
a vecné odmeny pre účastníkov turnaja budú hradené z rozpočtu mikroregiónu. V rámci
diskusii nemal žiadny člen výkonného výboru žiadne pripomienky a pri hlasovaní prítomní
členovia výkonného výboru výdavky na zabezpečenie minifutbalového turnaja jednohlasne
schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
0
0
0

U z n e s e n i e č. 05/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e,
zabezpečiť pre účastníkov turnaja medaily – 30 ks, vecné ceny – 2 ks, tričká s logom turnaja
a mikrioregiónu – 104 ks a občerstvenie, finančné náklady budú zabezpečené z rozpočtu
mikroregiónu.
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4. 3. Založenie Miestnej akčnej skupiny
Predseda mikroregiónu predniesol informáciu o možnosti založenia Miestnej akčnej
skupiny (MAS), v rámci nášho mikroregiónu a zároveň vyzval prítomných starostov, aby sa
postupne vyjadrili k tejto myšlienke. Podpredseda mikroregiónu p. Valo veľmi pozitívne
hodnotil tento návrh, ktorým sa osobne zaoberá už niekoľko mesiacov. Túto problematiku riešil
v spolupráci s p. Radošinským, starostom Chtelnici, ktorý bol pozvaný na rokovanie tohto
zasadnutia. Ďalej v diskusii vystúpil práve p. Radošinský, ktorý informoval o svojich
doterajších prípravných poznatkoch pre založenia MAS - ky. Navrhol zorganizovať stretnutie
s odborným pracovníkom, ktorý má v tejto oblasti určité skúsenosti. V minulosti sme začali
neformálnu spoluprácu s Ing. Kristekom, ktorý by v budúcnosti spolupracoval
s mikroregiónom ako projektový manažér. Starosta Chtelnice na odporúčanie agentúry Rozvoja
vidieka navrhol osloviť zástupcu neziskovej organizácie FACILITY n.o., ktorá by nás
oboznámila s realizáciou strategického rozvoja území. Táto nezisková organizácia by
zabezpečila inštruktážny seminár k prístupu Leader. Predseda mikroregiónu vyzval prítomných
členov výkonného výboru, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu. Všetci prítomní členovia
výkonného výboru s návrhom starostu Chtelnice súhlasili a návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
0
0
0

U z n e s e n i e č. 06/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e,
osloviť neziskovú organizáciu aby zabezpečila inštruktážny seminár k prístupu Leader
a zabezpečenie zástupcu neziskovej organizácie FACILITY n.o., na oboznámenie členov
výkonného výboru s realizáciou strategického rozvoja území.
4. 4. Spoločenské podujatia
V tomto bode programu predseda mikroregiónu informoval prítomných členov
výkonného výboru o pripravovaných kultúrno spoločenských podujatiach, ktoré viaceré obce
mikroregiónu pripravujú pri príležitosti 900. výročí prvých písomných zmienok o obciach. Pri
tejto príležitosti vyzval prítomných, aby neignorovali tieto pripravované oslavy a podľa
možností sa na slávnostiach zúčastnili. Zrejme aspoň týmto spôsob svojou účasťou viacerých
kolegov – starostov by mohli zvýrazniť honosnejší priebeh jednotlivých osláv.
V ďalšom priebehu rokovania v rámci tohto bodu rôzne vystúpil p. Mihálik, starosta
obce Krakovany, ktorý opätovne oboznámil prítomných s pripravovaným športovým podujatím
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turnaja v stolnom tenise pod názvom „Jozefovský stolnotenisový turnaj“, ktorý bude
organizovať Obec Krakovany, Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. pod záštitou Trnavského
samosprávneho kraja. Taktiež predseda vyzval prítomných starostov, aby pomohli zabezpečiť
účasť priateľov stolného tenisu na tomto podujatí. Všetci prítomní členovia výkonného výboru
zobrali na vedomie informácie o pripravovaných spoločenských podujatiach prednesené
predsedom mikroregiónu.
U z n e s e n i e č. 07/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informácie o pripravovaných spoločenských podujatiach prednesené predsedom 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:
Ivan Š i š k a............................................
Miroslav M i ch a l č í k............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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