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. augusta 2012
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
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
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní

Neprítomní:
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
Viera Šípková – starostka obce Veselé

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Príprava cyklotrasy
Kalendáre 2013
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. Borovskú a p. Škodáčka. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

9
9
9
0
0

U z n e s e n i e č. 30/2012
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 2. júla 2012 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:

9
9
9
0
0

U z n e s e n i e č. 31/2012
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 2. júla 2012, boli splnené.
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3. Príprava cyklotrasy
V tomto bode programu predseda mikroregiónu oboznámil prítomných členov VV
MNH o prípravných prácach pripravovaného podujatia „Cyklo Holeška tour“, ktoré sa
uskutoční 1. septembra 2012. Štart a cieľ podujatia bude tento rok vo Veľkých Kostoľanoch
o 09:00 hod., pred obecným úradom. Zvoz a odvoz účastníkov bude zabezpečovať autobus
OŠK Veselé so šoférom Jozefom Líškom Dubovian. Autobus zabezpečí starostka obce Veselé
Viera Šipková a šoféra spolu so zdravotnou službou zabezpečí starosta obce Dubovany
Miroslav Michalčík. Doprovodné nákladné vozidlá pre zvoz a odvoz bicyklov účastníkov na
štart a z cieľa zabezpečia Juraj Valo, starosta Trebatíc a Ivan Šiška, starosta Boroviec.
Nákladné vozidlá budú z firiem Poľnohospodárske družstvo Trebatice a Plantex, s.r.o. Veselé.
Doprovodné osobné vozidlá a zdravotnú službu, počas celého prejazdu cyklotrasou zabezpečia
Miroslav Michalčík, starosta Dubovian.
Podpredseda mikroregiónu Juraj Valo, starosta Trebatíc taktiež navrhol uskutočniť
počas celého prejazdu dve oddychové zastávky, a to v obciach Dolný Lopašov a Krakovany.
V týchto obciach starostovia zabezpečia jednoduché občerstvenie ( nejaké chuťovky, pagáčiky
a minerálku ) pre účastníkov cyklotrasy a krátku prezentáciu obce prednesenú starostom, alebo
poverenou osobou.
Ďalej predseda predložil harmonogram odchodu zvozového autobusu a nákladných
vozidiel na štart z jednotlivých obcí nasledovne:
 0710 hod. – Trebatice, parkovisko pred PD Trebatice
 0720 hod. – Ostrov, Reštaurácia Stodola
 0730 hod. – Krakovany, rázcestie na Strážoch
 0740 hod. – Vrbové, zastávka SADS, pri šikmej veži
 0750 hod. – Šterusy, zastávka SAD
 0800 hod. – Kočín, zastávka SAD na rázcestí
 0805 hod. – Lančár, zastávka SAD na rázcestí
 0810 hod. – Dolný Lopašov, zastávka SAD pri pohostinstve
 0820 hod. – Nižná, zastávka SAD pri obecnom úrade
 0830 hod. – Veľké Kostoľany
Keďže k týmto návrhom nemali jednotliví členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky, tak dal na záver predseda hlasovať o tomto bode an blok. Pri hlasovaní boli
všetky návrhy jednohlasne schválené.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

9
9
9
0
0

U z n e s e n i e č. 32/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) pre zvoz a odvoz účastníkov autobus OŠK Veselé, zdravotnú službu, doprovodné
nákladné vozidlá pre zvoz a odvoz bicyklov
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b) uskutočniť počas celého prejazdu dve oddychové zastávky, a to v obciach Dolný
Lopašov a Krakovany s občerstvením a krátkou prezentáciou obce
c) harmonogram odchodu zvozového autobusu a nákladných vozidiel na štart
z jednotlivých obcí nasledovne:
 0710 hod. – Trebatice, parkovisko pred PD Trebatice
 0720 hod. – Ostrov, Reštaurácia Stodola
 0730 hod. – Krakovany, rázcestie na Strážoch
 0740 hod. – Vrbové, zastávka SADS, pri šikmej veži
 0750 hod. – Šterusy, zastávka SAD
 0800 hod. – Kočín, zastávka SAD na rázcestí
 0805 hod. – Lančár, zastávka SAD na rázcestí
 0810 hod. – Dolný Lopašov, zastávka SAD pri pohostinstve
 0820 hod. – Nižná, zastávka SAD pri obecnom úrade
 0830 hod. – Veľké Kostoľany
4. Kalendáre 2013
Predseda mikroregiónu otvoril tento bod programu s tým, aby na základe návrhov
jednotlivých prítomných členov výkonného výboru sa určila téma stolových kalendárov
Mikroregiónu nad Holeškou na rok 2013. Zároveň predseda predložil návrhy cenových ponúk
na výrobu stolových kalendárov. Ponuky zaslali 3 firmy WebHouse, s.r.o. Trnava, Forza
Slovakia s.r.o. Holíč a Slovenská chránená dielňa Piešťany. Na základe predložených ponúk
starostka obce Ostrov Danka Borovská navrhla, aby na spracovanie materiálov, grafickú
úpravu a výrobu, stolových kalendárov bola vybratá Slovenská chránená dielňa Piešťany.
Pripomenul, aby podkladový papier bol obyčajný a hlavne aby nepretláčal. S týmto
problémom sme sa stretli už v minulosti a bolo to dosť značným nedostatkom.
Ďalej predseda navrhol, aby témou fotografií stolových kalendárov mikroregiónu
záľuby občanov a trávenie voľného času. Ostatní prítomní členovia výkonného výboru sa
priklonili k prednesenému návrhu.
Prítomní členovia výkonného výboru nemali žiadne ďalšie pripomienky a svojím
hlasovaním predložené návrhy jednotlivo jednohlasne schválili.
U z n e s e n i e č. 33/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) spracovanie materiálov, grafickú úpravu a výrobu stolových kalendárov zabezpečí
Slovenská chránená dielňa Piešťany
b) tému fotografií stolových kalendárov mikroregiónu bude záľuby občanov a trávenie
voľného času
5. Rôzne
5. 1. Rokovanie rady ZMO JE
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V tomto bode rokovanie výkonného výboru informoval predseda mikroregiónu spolu so
starostom obce Veľké Kostoľany Gilbertom Liškom o rokovaní rady združenia ZMO JE
Jaslovské Bohunice, ktoré sa uskutočnilo 23. augusta 2012 v Maduniciach.
1. Ná vrh zásad Zákona o poplatkoch za rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo.
Spracovaný návrh uvedeného zákona prezentovali Ing. Éhn, starosta Kalná nad Hronom
(dlhoročný zamestnanec Javys, a.s.) a p. Ryška.
2. Ďalej informovali o pripravenej novele zákona o daniach a najmä dane z luxusu, ktorú
by štát mali vyberať mestá a obce a novelizácie vyberania dane z nehnuteľností.
3. Výpadok dane za mesiac jún je zatiaľ podľa informácie kompetentných v nedohľadne.
termínu pracovnej cesty na základe rokovaní so starostami navštívených obcí.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Dana B o r o v s k á.........................................
Emil Š k o d á č e k.........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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