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. január 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
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
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
Ing. Matúš Pilek – Profi Poľno, s.r.o.

Neprítomní:
Členovia
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Založenie občianskeho združenia
Plán činnosti
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 p. Pileka, zástupcu
spoločnosti Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky.
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. Lišku a p. Šišku. 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. 01/2014
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 13. novembra 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:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 02/2014
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 13. novembra 2013, boli splnené.
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3. Založenie občianskeho združenia
Predseda mikroregiónu privítal Ing. Matúša Pileka, zástupcu spoločnosti Profi Poľno,
s ktorou sa pripravuje podpis „Zmluvy o spolupráci“. Predmetom zmluvy je poskytovanie
služieb v rámci projektových zámerov programu Leader v rámci:
 programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a/alebo
 komunitne vedeného miestneho rozvoja, príslušné operačné programy, ktoré budú na
tomto programe na národnej úrovni participovať
Zástupca spoločnosti Profi Poľno s.r.o. sa vo svojom vystúpení informoval, že po podpísaní
zmlúv o spolupráci s každou obcou, ktorá bude členom novo vytvoreného občianskeho
združenia Holeška, by sa následne začalo s vypracovaním stratégie územia a SWOT analýzy.
Prvý z krokov ktorý je potrebný, je vytvorenie a zaregistrovanie občianskeho združenie
Holeška, na základe stanov združenie. Prípravu stanov novotvoriaceho sa združenia zabezpečí
spoločnosť Profi Poľno s.r.o. a zakladajúce obce Rakovice, Nižná a Trebatice na základe
uznesenia obecných zastupiteľstiev následne založia občianske združenie Holeška. Potom
postupne taktiež na základe uznesení obecných zastupiteľstiev pristúpia do tohto občianskeho
združenia všetky ostatné obce mikroregiónu. V ďalšom svojom vystúpení p. pilek informoval
prítomných o približne navrhovanom časovom harmonograme vypracovania SWOT analýzy
jednotlivých obcí a následne celého mikroregiónu. Zastúpenie členov v občianskom združení
Holeška by mal mať majoritu súkromný sektor, aspoň v pomere max. 49 % verejný sektor
a min. 51 % súkromný sektor. V diskusii predseda pripomenul prítomným členom výkonného
výboru, starostom obcí, o vytypovaní členov súkromného sektoru, ktorí by mali záujem vstúpiť
do občianskeho združenia. Určil termí do nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva.
V ďalšom priebehu diskusie sa p. Radošinský, starosta Chtelnice, informoval o možnosti
aktualizácie PHSR obcí, na čo dostal kladnú odpoveď. V diskusii sa predseda venoval a funkcii
manažéra mikroregiónu, z hľadiska zabezpečenia financovania mzdy, zriadenia a vybavenia
kancelárie. Zástupca spoločnosti Profi Poľno zakončil svoju vystúpenie a prezentáciu
informáciou o aktivitách spoločnosti, ktoré pre spoluprácu s mikroregiónom bude len v rámci
prístupu Leader.
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. 3/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
podpísanie zmlúv s jednotlivými obcami občianskeho združenia Holeška so spoločnosťou Profi
Poľno, s.r.o. pre spoluprácu v rámci prístupu Leader.
4. Plán činnosti
Predseda mikroregiónu vyzval prítomných členov výkonného výboru na podávanie
návrhov plánu činnosti Mikroregiónu nad Holeškou pre rok 2014. Prvý návrh bol usporiadanie
minifutbalového turnaja žiakov 1. – 5. triedy obcí mikroregiónu. Podpredseda mikroregiónu p.
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Valo, starosta Trebatíc navrhol termín usporiadania 21. február 2014 v telocvični vo Veľkých
Kostoľanoch. Súťaže sa zúčastní mužstvo o počte 8 + 1 hráčov. Pre všetkých účastníkov bude
zabezpečené občerstvenie, tričká s logom mikroregiónu a vecné ceny a medaily pre víťazov
ako aj pre najlepšieho strelca a brankára. Občerstvenie bude hradené z rozpočtu mikroregiónu.
Organizačné pokyny spracuje a organizáciu turnaja zabezpečia p. Valo, starosta Trebatíc a p.
Liška, starosta Veľkých Kostolian.
Ďalším podujatím na návrh na predsedu by mal byť Super mikrokvíz, ktorý vedomostno
športovo zábavná súťaž žiakov 6. – 9. triedy. Súťaže sa zúčastňujú trojčlenné družstvá žiakov
základných škôl, ktorí súťažia nie za školy, ale za svoju obec. Na návrh p. Mikušovej, starostky
Nižnej sa vedomostný kvíz uskutoční 11. apríla 2014 o 9:00 hod. v kultúrnom dome obci
Nižná. Organizačné zabezpečenie podujatia pripravia starostka obce Nižná, predseda
mikroregiónu a p. Pavlech, pracovník obecného úradu Ostrov. Podpredseda mikroregiónu
navrhol pre víťazov súťaže zabezpečiť vecné a upomienkové predmety a pre všetkých
občerstvenie, ktoré bude hradené z rozpočtu mikroregiónu.
Predseda mikroregiónnu navrhol uskutočniť slávnostné posedenie pracovníčok
obecných úradov obcí mikroregiónu, pri príležitosti sviatku Dňa matiek. Na prípravu
a organizáciu stretnutia navrhol p. Šišku, starostu Boroviec a zároveň je zodpovedný za výber
miesta a zabezpečenia kvetinových darov.
V ďalšom priebehu rokovania vystúpil p. Reško, starosta Kočína-Lančár s návrhom
usporiadať spoločné stretnutie občanov mikroregiónu, tak ako sa to organizovalo
v predchádzajúcich rokoch. Keďže pred dvoma rokmi sa organizačne nepodarilo zabezpečiť
usporiadanie uvedeného podujatia tak ako v minulosti z dôvodu organizačných nezhôd
niektorých členov výkonného výboru, tak návrh p. Rešku väčšina prítomných privítala. Keď sa
diskutovalo o mieste konania, tak medzi prvými záujemcami zorganizovania podujatia vystúpil
p. Radošinský, starosta Chtelnice. Aj napriek tomu, že v minulosti sa nezúčastnil ani jedného
stretnutia v rámci mikroregiónu, tak navrhol ako usporiadajúcu obec Chtelnicu. Podujatie by
bolo vhodné uskutočniť 9. augusta, kedy sa v obci pripravuje vystúpenie dyhových súborov
na podujatí „Hudba bez hraníc“. Stretnutie občanov organizačne zabezpečí p. Radošinský,
starosta Chtelnice a p. Daloš, predseda mikroregiónu. Presné pokyny pre občanov sa pripravia
na ďalších rokovaniach výkonného výboru.
Ďalšie podujatie, ktoré určite nebude chýbať v pláne činnosti mikroregiónu je už
niekoľko rokov organizovaná cyklotrasa pod názvom „Cyklo Holeška tour“, ktorej sa tento rok
uskutoční už 8. ročník. Toto podujatie je prejazd na bicykloch po vyznačenej cyklotrase
mikroregiónu cez jednotlivé obce. V súčasnosti sa tento prejazd už rozšíril aj do Ostrova
a Chtelnice. Po veľmi dobrej účasti, cyklistov z celého západného Slovenska, na minulom
ročníku predseda vyzval prítomných za zodpovednú prípravu tohto podujatia. Termín na návrh
predsedu bol stanovený na 1. septembra a štart a cieľ podujatia sa upresní na ďalších
zasadnutiach výkonného výboru.
Medzi ďalšie podujatia, ktoré jednotlivé obce organizujú aj pod hlavičkou mikroregiónu
sú „Kapustové hody“ v Trebaticiach, ktoré sa uskutočnia 13. septembra, slávnosti jesene,
výstava produktov a výrobkov ovocia a zeleniny z obcí mikroregiónu pod názvom „Dary
z brehov Holešky“, ktorú usporiadajú 13. septembra, areáli kultúrneho domu v Krakovanoch.
Bohužiaľ tak ako sa to už vyskytlo v minulosti aj tento rok sa prejavila nesúlad v komunikácií
organizovania podujatí najmä spoluorganizovaných s mikroregiónom. Všetci prítomní sa zhodli
na vyvarovaní podobných zásadných chýb do budúcnosti.
Na záver roka sa uskutočňujú posledné dve spoločné podujatia obcí miroregiónu, prvým
je „Vianočná kvapka krvi“, darovanie krvi v obci Krakovany, bezpríspevkovými darcami
nielen z obcí mikroregiónu. Túto akciu organizuje už niekoľko rokov Miestna skupina
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Červeného kríža Krakovany, spolu s obcou Krakovany a mikroregiónom a tento rok sa
uskutoční 11. decembra. Záverečné podujatie, ktoré sa bezprostredne týka všetkých občanov
mikroregiónu je roznesenie Betlehemského svetla do všetkých obcí mikroregiónu. Toto
podujatie každoročne zabezpečujú bežci z Trnavy a Vrbového, skauti z Piešťan a Rakovíc,
starostovia mikroregiónu a spevácky súbor Úsmev z Dubovian pod vedením už dlhoročného
organizátora a nestora tohto podujatia bežca Kvetka Kollára z Trnavy. Tak akko je to už
niekoľko rokov zaužívané toto podujatie sa uskutočňuje deň pred Štedrým večerom, t. j. 23.
decembra a v roku 2014 to bude v utorok.
V ďalšej diskusii k plánu činnosti neboli žiadne pripomienky ani dotazy a preto
predseda navrhol výkonnému výboru, aby sa o pláne činnosti mikroregiónu na rok 2014
hlasovalo an blok. Svojim hlasovaním členovia výkonného výboru plán činnosti mikroregiónu
na rok 2014 jednohlasne schválili.
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. 4/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
plán činnosti mikroregiónu na rok 2014 nasledovne:
 minifutbalový turnaj žiakov 1. – 5. triedy obcí mikroregiónu, 21. február 2014
v telocvični vo Veľkých Kostoľanoch, súťaže sa zúčastní mužstvo o počte 8 + 1 hráčov, pre
všetkých účastníkov bude zabezpečené občerstvenie, tričká s logom mikroregiónu a vecné ceny
a medaily pre víťazov ako aj pre najlepšieho strelca a brankára, občerstvenie bude hradené
z rozpočtu mikroregiónu, organizačné pokyny spracuje a organizáciu turnaja zabezpečia p.
Valo, starosta Trebatíc a p. Liška, starosta Veľkých Kostolian
 super mikrokvíz, vedomostno športovo zábavná súťaž žiakov 6. – 9. triedy, súťažia
trojčlenné družstvá žiakov základných škôl za svoju obec, 11. apríl 2014 o 9:00 hod. v
kultúrnom dome obci Nižná, organizačné zabezpečenie podujatia pripravia starostka obce
Nižná, predseda mikroregiónu a p. Pavlech, pracovník obecného úradu Ostrov, pre víťazov
súťaže zabezpečia vecné a upomienkové predmety a pre všetkých občerstvenie, ktoré bude
hradené z rozpočtu mikroregiónu
 slávnostné posedenie pracovníčok obecných úradov obcí mikroregiónu, pri príležitosti
sviatku Dňa matiek, 12. máj 2014, prípravu a organizáciu stretnutia zabezpečí p. Šišku, starostu
Boroviec a zároveň je zodpovedný za výber miesta a zabezpečenia kvetinových darov
 usporiadať spoločné stretnutie občanov mikroregiónu v Chtelnici, 9. august 2014,
v rámci vystúpenia dyhových súborov na podujatí „Hudba bez hraníc“, stretnutie občanov
organizačne zabezpečí p. Radošinský, starosta Chtelnice a p. Daloš, predseda mikroregiónu
 cyklotrasa mikroregiónom „Cyklo Holeška tour“, 8. ročník prejazdu na bicykloch po
vyznačenej cyklotrase mikroregiónu cez jednotlivé obce, 1. september 2014 a štart a cieľ
podujatia sa upresní na ďalších zasadnutiach výkonného výboru
 stretnutie „Kapustové hody“ v Trebaticiach, 13. september 2014 o 13:00 hod. Areál
zdravia Trebatice
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 slávnosti jesene, výstava produktov a výrobkov ovocia a zeleniny z obcí mikroregiónu
pod názvom „Dary z brehov Holešky“, 13. september, areáli kultúrneho domu v Krakovanoch
 „Vianočná kvapka krvi“, darovanie krvi v obci Krakovany, bezpríspevkovými darcami
nielen z obcí mikroregiónu, 11. december 2014
 Betlehemské svetlo deň pred Štedrým večerom, 23. december 2014
5. Rôzne
5. 1. Aktualizácia PHSR
V tomto bode programu vystúpil p. Radošinský, starosta Chtelnice, ktorý predniesol
informáciu o ďalšej ponuke pre aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
a mikroregiónu. Ponuka zaslala Slovenská technická univerzita, ktiorá by realizáciu
aktualizácie PHSR spracovávala prostredníctvom študentov a ich diplomových prác. Určité
náklady spojené s aktualizáciou, spracovaním a vyhotovením týchto plánov obcí by sa mohli
prefinancovať v rámci dotačného programu Škótsky projekt.
V diskusii sa vyjadril podpredseda mikroregiónu a navrhol ďalej pokračovať pre
aktualizáciu PHSR v spolupráci so spoločnosťou Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky.
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. 5/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
a) pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a mikroregiónu
pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky
b) podpísanie Zmluvy o spolupráci, medzi jednotlivými obcami a spoločnosťou Profi
Poľno, s.r.o. Nové Zámky o poskytovaní, spolupráce a koordinácii činnosť v rámci
projektových zámerov programu LEADER.
5. 2. Odmena pracovníčke
V tomto bode programu vystúpil p. Valo, starosta Trebatíc a podpredseda mikroregiónu,
ktorý vo svojom diskusnom príspevku navrhol odmenu p. Jarmile Chnápkovej, pracovníčke
obecného úradu Rakovice vo výške 1 000,00 € netto. Tento svoj návrh zdôvodnil, že má byť
vyplatená za celoročnú administratívnu prácu, ktorú vykonáva mimopracovnom čase pre
administratívu spojenú s mikroregiónom. V prepočte táto čiastka znamená sumu 83,33 € na
jeden mesiac. Keďže proti tomuto návrhu nemali jednotliví členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky, ani iné návrhy, predseda dal o tomto návrhu p. valu hlasovať. Prítomní
predložení návrh jednohlasne schválili.
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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. 6/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
vyplatenie finančnej odmeny vo výške 1 000,00 € netto, pani Jarmile Chnápkovej, pracovníčke
obecného úradu Rakovice za celoročnú administratívnu prácu pre mikroregión. Táto finančná
odmena bude vyplatená v mesiaci február a marec.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Gilbert L i š k a............................................
Ivan Š i š k a............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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