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. mája 2012
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
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
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Ostatní
Ing. Denis Kristek – projektový manažér
p. Kopún – Slovenská chránená dielňa Piešťany

Neprítomní:
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Spolupráca Ing. Kristek - mikroregión
Propagačný materiál
Stretnutie občanov Prašník
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 prítomných
hostí.
Predseda navrhol, aby dnešné rokovanie výkonného výboru prebiehalo podľa
predloženého programu a za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, predseda združenia
určil členov výkonného výboru p. Mádrovú a p. Michalčíka. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 18/2012
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 15. marca 2012 a previedol kontrolu
uznesení.
Konštatoval, že uznesenia výkonného MNH boli splnené.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 19/2012
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 15. marca 2012, boli splnené.
3. Spolupráca Ing. Kristek - mikroregión
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V tomto bode programu predseda mikroregiónu privítal Ing. Denisa Kristeka, ktorý má
záujem pracovať pre mikroregión ako spoločný projektový manažér. Vo svojom vystúpení sa
zameral na prezentovanie svojej odbornej ponuky pre jednotlivé obce mikroregiónu, ale aj
manažérsku činnosť celého mikroregiónu z hľadiska vypracovávania strategických
dokumentov. Do jeho činnosti by pripadalo sledovanie výziev pre obce, podnikateľov,
mikroregión, následne zabezpečenie informácií formou telefonátu alebo mailom
a vypracovanie projektového zámeru v súlade s výzvou. Spoločný projektový manažér by
zabezpečoval vypracovanie alebo aktualizáciu strategických dokumentov, ktoré má obec
povinnosť vypracovať zo zákona, príp. z vlastnej iniciatívy, programy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, programy rozvoja bývania, programy odpadového hospodárstva a pod.
Ďalej by zabezpečoval poradenstvo pre obce v súvislosti s vykonávaním jednotlivých
zákonných povinností obcí hľadanie riešení pri financovaní projektových zámerovz vlastných
zdrojov, nakoľko dotácie z EU sú len doplnkové zdroje financovania projektov, je potrebné
hľadať finančné prostriedky najmä vo vlastných príjmoch prípadne v iných kombináciách.
Navrhol vytvorenie Miestnej akčnej skupiny (MAS) Mikroregión nad Holeškou jej
založenie, riadenie, vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia, a pod. Komplexné
riadenie a chod Mikroregiónu nad Holeškou po finančnej, účtovníckej a administratívnej
stránke.
Celkovým prínosom pre všetkých starostov je najmä v ušetrení času so sledovaním
a vypracovávaním projektov a zároveň peňazí, ktorých má každá obec nedostatok. Čo sa týka
formy pracovného pomeru, to je na dohode, podľa požiadaviek obcí. Následne oboznámil
prítomných členov VV MNH so svojim životopisoms uvedenými niektorými projektmi
a strategickými dokumentmi, ktoré v minulosti vypracoval, alebo spolupracoval na ich
vytváraní. V ďalšom priebehu rokovania, v diskusii, prítomní členovia VV MNH sa
informovali pre konkrétnu pomoc jednotlivých obcí. Predseda veľmi pozitívne hodnotil najmä
vytvorenie MAS - ky v rámci mikroregiónu a zároveň navrhol začať prípravné práce pre
spracovanie podkladov na podanie žiadosti o zaregistrovanie miestnej akčnej skupiny.
Keďže v priebehu ďalšieho rokovania neboli k tomuto bodu žiadne pripomienky
predseda mikroregiónu dal postupne hlasovať o jednotlivých návrhoch.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 20/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
spoluprácu mikroregiónu a Ing. Denisa Kristeka - spoločného projektového manažéra.
4. Propagačné materiály
Predseda mikroregiónu oboznámil prítomných členov výkonného
výboru
mikroregiónu o možnosti výroby propagačných materiálov pre mikroregión, ale aj pre




@

033/779 61 13
0905 932 348
033/779 61 13
rakovice@stonline.sk

IČO 36 09 55 24
DIČ 20 21 57 32 35
Bankové spoj.: Prima banka Slovensko, a.s.
www.rakovice.sk
č.ú.: 52 21 47 10 01/5600

4
jednotlivé obce, ktoré ponúka Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch a zároveň odovzdal
slovo vedúcemu chránenej dielne p. Kopúnovi. Vedúci chránenej dielne prezentoval možnosti
výroby rôznych propagačných materiálov, ich orientačné ceny a možnosti rôznych úprav
výrobkov podľa potreby zákazníkov. Niektorí prítomní členovia VV MNH v diskusii vo
svojich príspevkoch poukázali na už existujúcu spoluprácu s uvedenou dielňou.
Podpredseda mikroregiónu vyzval prítomných členov k určitej spolupráci s chránenou
dielňou a jednotlivých obcí a zároveň aj spoluprácu s mikroregiónom a chránenou dielňou pri
zabezpečovaní a výrobe propagačných materiálov.
Prítomní členovia výkonného výboru nemali žiadne ďalšie pripomienky a spoluprácu
mikroregiónu so Slovenskou chránenou dielňou Piešťany jednohlasne schválili.
U z n e s e n i e č. 22/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
spoluprácu mikroregiónu so Slovenskou chránenou dielňou Piešťany pri zabezpečovaní
a výrobe propagačných materiálov.
5. Stretnutie občanov mikroregiónu
V tomto bode programu predseda mikroregiónu informoval prítomných členov
výkonného o termíne uskutočnenia spoločného stretnutia občanov, ktoré už pravidelne
niekoľko rokov mikroregión organizuje. Tento rok sa spoločné stretnutie uskutoční v obci
Prašník v termíne 14. júla o 15:00 hod., v areáli Dúbrava. Organizačné zabezpečenie celého
stretnutia bude zabezpečovať starosta obce Prašník Emil Škodáček v spolupráci s Miestnou
skupinou Červeného kríža Krakovany a ostatnými členmi výkonného výboru mikroregiónu. Pre
občanov a návštevníkov podujatia bude zabezpečená strava, občerstvenie, zábavné a iné
kultúrno spoločenské akcie.
V ďalšom priebehu rokovania nemali členovia výkonného výboru žiadne pripomienky
a návrhy, predseda mikroregiónu navrhol, aby prítomní členovia termín a miesto spoločného
stretnutia schválili.
U z n e s e n i e č. 23/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
organizačné zabezpečenie celého spoločného stretnutia občanov mikroregiónu na Prašníku dňa
14. júla o 15:00 hod. zabezpečí starosta obce Prašník Emil Škodáček v spolupráci s Miestnou
skupinou Červeného kríža Krakovany a ostatnými členmi výkonného výboru mikroregiónu, pre
občanov a návštevníkov podujatia sa zabezpečí strava, občerstvenie a súťažné, zábavné a iné
kultúrno spoločenské akcie.
6. Rôzne
6. 1. Cyklotrasa
Predseda mikroregińu podal návrh, aby sa štart a cieľ cyklotrasy premiestnil z Dolného
Lopašova do obce Veľké Kostoľany. Zmenu sa rozhodol navrhnúť najmä z dôvodu, že v deň
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štartu a cieľu cyklotrasy, 1. septembra sa v obci Veľké Kostoľany bude organizovať jarmok
tradičných remesiel pod názvom „Remeselnícky jarmok“.
Na tento návrh predsedu nemali prítomní členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky a predložený návrh jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 24/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
preloženie štartu a cieľa cyklotrasy konanej dňa 1. septembra z Dolného Lopašova do Veľkých
Kostolian.
6. 2. Dom opatrovateľskej služby
Podpredseda mikroregiónu sa zameral na problém výstavby, alebo zriadenie domu
opatrovateľskej služby pre starších občanov, seniorov z obcí mikroregiónu. Vo svojom
vystúpení sa zameral najmä na potrebu zaoberať sa myšlienkou zriadenia uvedeného
zariadenia. Ďalej navrhol, aby touto problematikou v rámci mikroregiónu bola poverená členka
výkonného výboru Danka Borovská, starostka obce Ostrov, ktorá by mohla v tomto smere
využiť poznatky a znalosti z predchádzajúceho zamestnania. Jedná sa o získanie podkladov
a podmienok pre vypracovanie žiadosti a získanie administratívnych podkladov pre možnosť
zriadenia uvedeného zariadenia.
Všetci prítomní členovia výkonného výboru nemali k návrhu podpredsedu žiadne
pripomienky a návrh podpredsedu jednomyseľne schválili.
U z n e s e n i e č. 25/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
poverenie starostky obce Ostrov Danky Borovskej pre zabezpečenie podkladov a zistenie
podmienok pre zriadenie domu opatrovateľskej služby pre seniorov a starších občanov obcí
Mikroregiónu nad Holeškou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.
Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Hana M a d r o v á ........................................
Miroslav M i ch a l č í k.........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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