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 8. októbra 2013
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Ostatní
Richard Kopún – Slovenská chránená dielňa Piešťany
p. Nováková – Slovenská chránená dielňa Piešťany
p. Zetochová – Slovenská chránená dielňa Piešťany

Neprítomní:
Členovia
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Príprava kalendárov
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 Ing. Vieru Dujakovičovú, 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. Mikušovú a p. Borovskú. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 20/2013
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 22. augusta 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. 21/2013
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 22. augusta 2013, boli splnené.
3. Príprava kalendárov
Predseda MNH privítal zástupcov Slovenskej chránenej dielne s.r.o. Piešťany p.
Kopúna, p. Novákovú a p. Zetochovú, ktorí prišli na pozvanie predsedu mikroregiónu ako
zástupcovia potencionálneho víťaza prieskumu trhu. Prieskum trhu realizoval mikroregión na
vyhotovenie grafiky, prípravy do tlače a vytlačenie kalendárov Mikroregiónu nad Holeškou pre
rok 2014. Zástupcovia organizácie boli prizvaní najmä z dôvodu, že minulý rok pori výrobe
kalendárov sa vyskytli určité drobné nedostatky, ktoré chceli starostovia mikroregiónu v tomto
roku eliminovať. Pracovníci chránenej dielne prezentovali zároveň aj činnosť, obsah práce
a škálu služieb, či výroby svojich výrobkov.
Vydanie kalendárov pre rok 2014 sa výkonný výbor mikroregiónu na predchádzajúcom
zasadnutí rozhodol zadať na základe prieskumu trhu Slovenskej chránenej dielne s.r.o.
Piešťany. Z uvedeného dôvodu predseda mikroregiónu vyzval všetkých členov výkonného
výboru mikroregiónu, aby sa v diskusii vyjadrili k vydaným minuloročným kalendárom,
prípadne prezentovali svoje pripomienky k výrobe. V ďalšom priebehu rokovania k tomuto
bodu programu predseda pripomenul prítomným členom výkonného výboru mikroregiónu, že
témou tohoročných kalendárov sú fotografie ročných období v obciach mikroregiónu. Zároveň
navrhol aj počty fotografií pre jednotlivé obce nasledovne:
 obce Rakovice, Nižná, Šterusy, Kočín - Lančár po 3 ks fotografií
celkovo 12 ks fotografií
 obce Veľké Kostoľany, Chtelnica, Borovce, Trebatice, Krakovany, Dolný Lopašov,
Dubovany, Ostrov, Prašník, Veselé po 4 ks fotografií
celkovo 40 ks fotografií
spolu 52 ks fotografií
Po týchto informáciách predseda upozornil prítomných členov výkonného výboru
a určil termín dodania podkladov pre kalendár 2014 mikroregiónu do 11. októbra dopoludnia.
Na návrh podpredsedu mikroregiónu by mala byť vytvorená komisia, ktorá zabezpečí výber
a usporiadanie fotografií pre ďalšie spracovanie. Zároveň podpredseda navrhol aby komisia
bola trojčlenná v tomto zložení: Ivan Šiška starosta obce Borovce, Dana Borovská starostka
obce Ostrova a Hana Mádrová starostka obce Dolný Lopašov. Zasadnutie komisie bude
v stredu 16. októbra o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rakovice.
V diskusii vystúpila p. Borovská, ktorá odporučila dodávateľovi, aby farby titulnej
strany boli pestrejšie (živšie), ako i ostatné strany, p. Šiška mal pripomienku, že obrázok by
mohol byť väčší na úkor voľného miesta textu, kde je umiestnené logo mikroregiónu. Predseda
mal výhrady k väčšiemu „hrebeňu“, ktorý spája jednotlivé strany a aby bola zabezpečená
väčšia pozornosť pri skladaní, prípadne následná kontrola najmä poradia jednotlivých strán.
Na záver diskusie predseda a zástupca dodávateľa sa dohodli, že foto podklady pre
vytvorenie kalendára dodá objednávateľ na CD nosiči najneskôr vo štvrtok.
Na základe vyjadrení k tomuto bodu programu dal následne predseda mikroregiónu
k uvedeným návrhom hlasovať. V hlasovaní boli návrhy jednohlasne schválené.
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Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 22/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) počty fotografií pre jednotlivé obce nasledovne:
 obce Rakovice, Nižná, Šterusy, Kočín - Lančár po 3 ks fotografií
celkovo 12 ks fotografií
 obce Veľké Kostoľany, Chtelnica, Borovce, Trebatice, Krakovany, Dolný
Lopašov, Dubovany, Ostrov, Prašník, Veselé po 4 ks fotografií
celkovo 40 ks fotografií
spolu 52 ks fotografií
a) termín dodania podkladov pre kalendár 2014 mikroregiónu do 11. októbra dopoludnia
b) trojčlennú komisiu pre prípravu podkladov v tomto zložení: Ivan Šiška starosta obce
Borovce, Dana Borovská starostka obce Ostrova a Hana Mádrová starostka obce Dolný
Lopašov
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. Lenka M i k u š o v á............................................
PhDr. Dana B o r o v s k á............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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