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 02. júla 2012
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
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
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Spoločné stretnutie občanov
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. Mihálika a p. Mikušovú. 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. 26/2012
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 25. mája 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. 27/2012
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 25. mája 2012, boli splnené.




@

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

3
3. Spoločné stretnutie občanov
V tomto bode programu predseda mikroregiónu oboznámil prítomných členov VV
MNH o pripravovanej spoločensko kultúrnej akcii, spoločnému stretnutiu občanov na Prašníku,
ktoré sa má uskutočniť 14. júla 2012 o 15:00 hod., v areáli Dúbrava. Zároveň vyzval člena
výkonného výboru Emila Škodáčka, starostu obce Prašník, ktorý bol ako starosta hostiteľskej
obce zodpovedný za organizovanie uvedeného podujatia. Vo svojom vystúpení oznámil
prítomným, že na uvedené podujatie vlastne okrem zabezpečenia miesta konania (rekreačný
areál na Dúbrave) nie je nič zabezpečené. Predseda mikroregiónu navrhol vzhľadom na
nedostatok času tohto podujatia, aby spločensko kultúrne podujatie pod „Stretnutie občanov
mikroregiónu“ bolo v tomto roku zrušené.
V diskusii podpredseda Juraj Valo, starosta Trebatíc sa taktiež priklonil návrhu
predsedu mikroregiónu, najmä z dôvodu, že na niektorých podujatiach a akciách poriadaných
obcou sa zúčastňujú podľa možností aj občania z viacerých obcí. Z tohto dôvodu sa mnohým
členom javilo toto podujatie ako duplicitné. Po diskusii väčšina členov výkonného výboru
podporovala návrh predsedu. Za záver diskusii ešte predseda mikroregiónu dal na zváženie
a navrhol, aby sa toto stretnutie spojené aj s opekačkou, konalo buď v jednej obci, alebo
postupne každoročne inej „podhorskej“ obci. K tomuto návrhu sa majú starostovia dotknutých
obcí vyjadriť pri tvorení plánu činnosti na budúci rok.
Záverom bodu predseda navrhol hlasovať iba o jeho prvom návrhu neuskutočniť tento
rok spoločensko kultúrne podujatie spoločné stretnutie občanov Mikroregiónu nad Holeškou,
spojené s opekačkou, súťažami a hrami detí a dospelých.
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. 28/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
neuskutočniť tento rok spoločensko kultúrne podujatie spoločné stretnutie občanov
Mikroregiónu nad Holeškou.
4. Kalendáre 2013
Predseda mikroregiónu navrhol prítomným členom výkonného výboru mikroregiónu na
základe prezentácie výroby propagačných a reklamných materiálov, ktoré ponúka Slovenská
chránená dielňa v Piešťanoch, aby celoročné stolové kalendáre. Niektorí prítomní členovia VV
MNH v diskusii vo svojich príspevkoch poukázali na už existujúcu spoluprácu s uvedenou
dielňou, ktorá funguje na veľmi dobrej úrovni.
Prítomní členovia výkonného výboru nemali žiadne ďalšie pripomienky a spoluprácu
mikroregiónu so Slovenskou chránenou dielňou Piešťany jednohlasne schválili.
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U z n e s e n i e č. 29/2012
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 a kalendárov.
5. Rôzne
5. 1. V tomto bode nikto z prítomných členov výkonného výboru nevystúpil.
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.........................................
Bc. Lenka M i k u š o v á.........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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