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 23. septembra 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
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
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
Zdenko Štefunko – CBS spl. s.r.o, zástupca spoločnosti

Neprítomní:
Členovia
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Emil Škodáček – starosta obce Prašník

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Prezentácia cyklomapy a propagačných materiálov
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 a pozvaných hostí.
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 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. 19/2014
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 24. júna 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. 20/2014
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 24. júna 2014, boli splnené.
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3. Prezentácia cyklomapy a propagačných materiálov
Predseda mikroregiónu pred zahájením tohto bodu programu privítal zástupcu
vydavateľstva CBS spol, s.r.o., Banská Bystrica, ktorá sa zaoberá vydávaním tlačených
elektronických médií, ktoré originálnym a ľudom blízkym spôsobom, propagujú Slovensko,
jeho pamiatky, kultúru, prírodu a históriu. V ďalšom priebehu bodu dal slovo p. Štefunkovi,
zástupcovi spoločnosti CBS spol, s.r.o., ktorý predstavil zámery spoločnosti. Účelom
spoločnosti je pomáhať samosprávam a organizáciám zviditeľniť svoje zaujímavosti a služby
vo svojom regióne. Poskytujú služby týkajúce sa polygrafie, grafiky, webdesingu
a webhostingu, kompletná výroba propagačných filmov a multimediálnych prezentácií na CD
a DVD. Vydávajú ručne maľované mapy vypracované nie strojom, ani programom. Prednosťou
máp je ľahká orientácia, malebné, stvárnenie a široká možnosť využitia. Dajú sa na nej
zvýrazniť pamiatky, alebo aj komerčné prevádzky. Postup prác je, že najprv sa navrhne
a vytvorí podrobná, základná mapa obce s všetkými náležitosťami, ktorá slúži ako základný
materiál pre ostatné propagačné a reklamné produkty: exteriérová mapa v drevenom stojane,
exteriérová mapa na plastovej tabuli, interiérová laminovaná mapa, skladané mapy pri
objednávke pred tlačou. V diskusii vystúpila p. Borovská, starostka Ostrova, ktorá navrhla
vypracovanie návrhu mapy len v rozsahu mikroregiónu, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Tento návrh podporili aj ostatní členovia výkonného výboru.
V ďalšom priebehu diskusie keďže neboli vznesené ďalšie 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. 21/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) vypracovanie exteriérovej mapy Mikroregiónu nad Holeškou, samostatne
b) zabezpečiť cenové ponuky na návrh a vyhotovenie mapy a cyklomapy Mikroregiónu
nad Holeškou.
4. Rôzne
4. 1. Kalendáre mikroregiónu
Predseda mikroregińu pripomenul prítomným členom výkonného výboru tému
kalendárov mikroregiónu na rok 2015, ktorou sú recepty z jednotlivých obcí pod názvom
Recepty z mikroregiónu. Zároveň navrhol termín dodania potrebných materiálov do 15.
októbra. Každý starosta je povinný zabezpečiť podrobný recept a fotografiu vyhotoveného
výrobku. V ďalšom priebehu predseda informoval prítomných členov výkonného výboru
o počte receptov pre jednotlivé obce a o návrhu predloženia textovej časti.
Na záver diskusie svojim hlasovaním členovia výkonného výboru navrhnutú termín
jednohlasne neschválili.
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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. 22/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
deň 15. október ako posledný termín dodania materiálov (receptov a fotomateriálov) pre
kalendáre Mikroregiónu nad Holeškou na rok 2015.
4. 2. Deň otvorených dverí
Predseda mikroregińu informoval prítomných členov výkonného výboru o pozvánke pani
riaditeľky strednej odbornej školy na deň otvorených dverí. Trnavský samosprávny kraj a
Stredná odborná škola Rakovice Vás pozývajú na Deň otvorených dverí, ovocné hody a
prezentáciu prác žiakov študijných a učebných odborov školy, dňa 23. októbra 2014 otvorenie
akcie bude o 10,00 hod. v školskej jedálni. Zároveň informoval, aby všetci členovia výkonného
výboru spropagovanie akcie vo svojich obciach pre žiakov a rodičov.
Na záver diskusie zobrali členovia výkonného výboru informáciu predsedu
mikroregiónu na vedomie.
U z n e s e n i e č. 23/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu predsedu mikroregiónu p. Daloša o pripravovanom podujatí Deň otvorených dverí
na strednej odbornej škole, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra 2014 o 10:00 hod, v areáli
strednej odbornej školy.
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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