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. mája 2013
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
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
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
Ing. Viera Dujakovičová – Facility, n.o.

Neprítomní:
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Viera Šípková – starostka obce Veselé

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Informácie k prístupu Leader
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, zástupkyňu
spoločnosti Facility, n.o.
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. Mihálika a p. Rešku. 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. 08/2013
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 25. februára 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. 09/2013
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 25. februára 2013, boli splnené.
3. Prístup Leader MAS
V tomto bode programu predseda mikroregiónu predstavil prítomným členom
výkonného výboru mikroregiónu Ing. Vieru Dujakovičovú, pracovníčku organizácie Facility
n.o., prostredníctvom ktorej by sa mal realizovať strategický rozvoj územia mikroregiónu. Vo
svojom vystúpení sa zamerala na prezentáciu svojej činnosti v rámci vytvárania
a zaregistrovania miestnych akčných skupín ( MAS ) v predchádzajúcej výzve. Ďalej hovorila
o postupe akým by bolo najvýhodnejšie postupovať pri prípravných prácach úspešnej
registrácie MAS v rámci Mikroregiónu nad Holeškou.
V návrhu pani Dujakovičovej bolo založiť v prvom rade vystúpenie z doteraz
existujúceho občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo, ktorého členmi sú všetky
obce. Následne by sa založilo nové občianske združenie napr. troch obcí, ku ktorým by sa
postupne pridali ďalšie obce a právnické subjekty. Ako zakladajúci prípravný výbor boli
navrhnutí Dušan Daloš, starosta obce Rakovice, Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice a Bc.
Peter Radošinský, starosta obce Chtelnica. Zároveň tieto tri obce by boli ako zakladajúce obce
nového občianskeho združenia, ktoré by malo názov Holeška o.z. Po registrácii nového
občianskeho združenia budú do združenia prijaté ďalšie obce a na odporúčanie starostov
jednotlivých obcí bude členstvo v občianskom združení ponúknuté navrhnutým fyzickým
osobám podnikateľom alebo právnickým subjektom z každej obce rovnakým pomerom.
V diskusii vystúpil p. Daloš, ktorý poukázal na zodpovednosť a ústretovosť všetkých
členov výkonného výboru pri zakladaní nového združenia a podotkol na podmienku schválenia
jednotlivých obecných zastupiteľstiev vystúpenie obcí z občianskeho združenia
Podmalokarpatské partnerstvo o. z. a vstup do nového občianskeho združenia. K uvedeným
pripomienkam sa nemali prítomní členovia výkonného výboru žiadne pripomienky.
Všetky uvedené návrhy prítomní členovia výkonného výboru mikroregiónu svojim
hlasovaním postupne schválili.
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. 10/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) vystúpenie všetkých obcí mikroregiónu z občianskeho združenia Podmalokarpatské
partnerstvo
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b) prípravný výbor pre založenie a registráciu nového občianskeho združenia pod názvom
Holeška o. z. v zložení Dušan Daloš, starosta obce Rakovice, Mgr. Juraj Valo, stzarosta
obce Trebatice a Bc. Peter Radošinský, starosta obce Chtelnica
c) vstup všetkých obcí mikroregiónu do novo založeného občianskeho združenia Holeška
o. z.
4. Rôzne

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. Vladimír M i h á l i k............................................
Jozef R e š k o............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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