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 15. marca 2012
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
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
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
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
PhDr. Martin Zibrín – projektový manažér

Neprítomní:
Členovia
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Rokovanie Rady ZMO JE JB
Snem ZMOS
Centrálny nákup energií
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.
V úvode rokovania navrhol člen výkonného výboru Gilbert Liška, aby sa ako tretí bod
programu vsunul: 3. Zmena členských príspevkov pre rok 2012. Ostatní členovia výkonného
výboru nemali žiadne pripomienky k uvedenému návrhu. Predseda navrhol, aby dnešné
rokovanie výkonného výboru prebiehalo podľa zmeny predloženého programu a za
overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, predseda združenia určil členov výkonného
výboru p. Liška a p. Šipková. 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. 08/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
rokovať na zasadnutí výkonného výboru mikroregiónu podľa navrhnutej zmeny programu: 3.
Zmena členských príspevkov pre rok 2012.
2. Kontrola uznesení
Predseda mikroregiónu Dušan Daloš oboznámil prítomných s uzneseniami zo
zasadnutia výkonného výboru MNH konaného dňa 2. februára 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. 09/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
k o n š t a t u j e,
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že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou,
konaného dňa 1. decembra 2012, boli splnené.
3. Zmena členských príspevkov pre rok 2012
V tomto bode programu sa o slovo prihlásil starosta obce Veľké Kostoľany Gilbert
Liška, ktorý vo svojom vystúpení poukázal na zlú finančnú situáciu v jednotlivých obciach
a preto navrhol znížiť členský príspevok pre rok 2012 zo sumy 1,00 € na obyvateľa, na sumu
0,50 € na jedného obyvateľa. Ďalej v tomto bode programu vystúpila starostka obce Ostrov
Danka Borovská, ktorá podala ďalší návrh zmeny členského príspevku pre rok 2012 na sumu
0,70 € na jedného obyvateľa.
Keďže v priebehu ďalšieho rokovania neboli k tomuto bodu programu žiadne
pripomienky predseda mikroregiónu dal postupne hlasovať o jednotlivých návrhoch.
1. Návrh Danky Borovskej zmeny výšky členského príspevku na 0,75 € na obyvateľa:
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
5
proti:
3 (Daloš, Škodáček, Mádrová)
zdržal sa:
4 (Šiška, Vlkovičová, Valo, Mikušová)
U z n e s e n i e č. 10/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
n e s ch v a ľ u j e
zmenu výšky členského príspevku pre rok 2012 vo výške 0,75 € na jedného obyvateľa.
2. Návrh Gilberta Lišku zmeny výšky členského príspevku na 0,50 € na obyvateľa:
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
3
proti:
6 (Daloš, Michalčík, Mihálik, Borovská, Škodáček,
Šípková)
zdržal sa:
3 (Šiška, Valo, Mikušová)
U z n e s e n i e č. 11/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
n e s ch v a ľ u j e
zmenu výšky členského príspevku pre rok 2012 vo výške 0,50 € na jedného obyvateľa.
4. Rokovanie rady ZMO JE Jasovské Bohunice
Predseda mikroregiónu oboznámil prítomných členov výkonného výboru
mikroregiónu o výsledkoch rokovaní rady ZMO región JE Jaslovské Bohunice, ktorá sa




@

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
konala 21. marca 2012 v Maduniciach. Členovia rady sa zamerali najmä príprave XXII.
snemu ZMO región JE Jaslovské Bohunice, programovému zameraniu ZMO na rok 2012,
strategickému dokumentu ZMOS k príprave nového programového obdobia 2014 – 2020,
príprave pracovného stretnutia s Najvyšším kontrolným úradom SR, expozíciou Trnava a
príprave pracovnej cesty na rok 2013.
Prítomní členovia výkonného výboru zobrali informáciu o rokovaní rady ZMO región
Jaslovské Bohunice na vedomie.
U z n e s e n i e č. 12/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu a oboznámenie členov výkonného výboru mikroregiónu s výsledkami rokovania
rady ZMO región Jaslovké Bohunice, ktoré sa uskutočnilo 21. marca 2012.

5. Snem ZMOS
V tomto bode programu predseda mikroregiónu informoval prítomných členov
výkonného o termíne uskutočnenia 23. snemu ZMOS v Bratislave ktorý sa bude konať 17.
mája 2012. Regionálne združenia môžu na 23. snem ZMOS delegovať za každé regionálne
združenie delegovať podľa delegačného kľúča v pomere 1 : 5. Naše združenie môže na 23.
snem ZMOS delegovať 25 delegátov. Keďže na základe rokovania rady ZMO JE Jaslovské
Bohunice sú delegovaní na 23. snem ZMOS členovia rady a kontrolnej komisie v celkovom
počte 17 delegátov, ostáva ešte 8 voľných delegačných miest pre ostatných členov nášho
združenia. Na základe týchto informácií vyzval predseda mikroregiónu prítomných členov
výkonného výboru, aby navrhli delegátov za mikroregión. Keďže nikto z prítomných členov
výkonného výboru neprejavil záujem účasti na sneme ZMOS, podpredseda mikroregónu p.
Valo navrhol, keďže snemu ZMOS v Bratislave sa zúčastnia p. Daloš ako člen rady a p.
Liška ako člen revíznej komisie, to je dostatočný počet delegátov za náš mikroregión a tento
počet netreba navyšovať.
V ďalšom priebehu rokovania nemali členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky a návrhy, predseda mikroregiónu navrhol, aby prítomní členovia výkonného
výboru svojím hlasovaním odporučili p. Daloša a p. Lišku ako delegátov na snem ZMOS
v Bratislave.
U z n e s e n i e č. 13/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
p. Daloša a p. Lišku ako delegátov na snem ZMOS v Bratislave.
6. Rôzne
6. 1. Financovanie publikácie
Predseda mikroregińu podal návrh na spolufinancovanie publikácie Mikroregión nad
Holeškou, ktorú vydal Mikroregión nad Holeškou. Na základe konečného vyúčtovania bola
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celková cena za vypracovanie a vydanie publikácie 6 637,48 €, pri vydanom celkovom počte
2 000 výtlačkov. Finančný náklad pre jeden výtlačok predstavuje sumu 3,32 € / 1 ks. Keďže
všetky tieto výdavky boli pokryté z rozpočtu mikroregiónu, člen výkonného výboru Gilbert
Liška navrhol, aby nebolo už ďalšie spolufinancovanie jednotlivých obcí, ako pôvodne
navrhoval predseda mikroregiónu. Ďalej predseda mikroregiónu predložil návrh na
financovanie výtlačkov publikácie pre strednú odbornú školu, ktorá sa nepodieľala na
spolufinancovaní publikácie. Podpredseda mikroregiónu Juraj Valo navrhol, aby si stredná
odborná škola pokiaľ bude mať záujem o uvedené výtlačky publikácie zakúpila za cenu
jedného výtlačku v sume 3,32 € za 1 kus. Na tieto návrhy nemali prítomní členovia
výkonného výboru žiadne pripomienky a na podnet predsedu mikroregiónu jednotlivé návrhy
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. 14/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
a) n e s ch v a ľ u j e
ďalšie spolufinancovnie jednotlivých obcí mikroregiónu výtlačkov publikácie Mikroregión
nad Holeškou.
b) s ch v a ľ u j e
možnosť zakúpenia výtlačkov publikácie Mikroregión nad Holeškou, v prípade záujmu
strednej odbornej školy, v sume 3,32 € za 1 kus.
6. 2. Združenie nákupcov a verejných obstarávateľov
Predseda mikroregiónu privítal na dnešnom rokovaní výkonného výboru PhDr. Martina
Zibrína, projektového manažéra spoločnosti Slovenské centrum obstarávania, Združenie
nákupcov a verejných obstarávateľov. Pán Zibrín predstavil náplň a cieľ spoločnosti,
združovať drobné aj väčšie verejné obstarávania a nákupy rozličných komodít, prác, energií
a služieb do veľjých nákupných objemov za účelom znižovania nákladov a zvyšovania
ziskov. Následne predniesol návrh jednotlivým obciam bezplatné členstvo v Slovenskom
centre verejného obstarávania, s výhodami: úspora financií, zníženie nákladov na nákup
a verejné obstarávanie, transparentnosť a objektivizácia, právne služby a konzultácie, a
riešenie zložitých projektov. Všetci prítomní členovia výkonného výboru nemali
k prezentácii pána Zibrína pripomienky.
U z n e s e n i e č. 15/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
prednesenú informáciu a prezentáciu PhDr. Martina Zibrína, projektového manažéra
spoločnosti Slovenské centrum obstarávania, Združenie nákupcov a verejných
obstarávateľov.
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6. 3. Biostanice v regióne
Predseda mikroregińu predniesol návrh zo zasadnutia rady ZMO JE Jaslovské
Bohunice o možnosti budovania Biostaníc v jednotlivých obciach a mikroregiónoch.
Zámerom je vytvoriť regionálny systém pre separáciu, zvoz a spracovanie bioodpadov
vrátane zariadenia pre územie obcí. Systém by zahrňoval oddelený zber biologicky
rozložiteľných odpadov od subjektov z komunálnej a komerčnej sféry, jeho následné
spracovanie v zariadení na spracovanie v zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľných
odpadov vrátane výroby plynu, elektrickej energie, tepla a ďalších vedľajších produktov.
Biologický rozložiteľné odpady sú obnoviteľným zdrojom energie. Majú veľký energetický
potenciál k využitiu, preto sú vhodnou surovinou pre spracovanie, pri ktorom je možné
energiu v nich obsiahnutí efektívne získať a využiť.
Vyrobený bioplyn sa najčastejšie používa na pohon plynového motora s pripojeným
generátorom na výrobu elektrickej energie. Okrem toho vyrobený elektrický prúd sa môže
dať k dispozícii miestnym odberateľom, alebo ako ekologický prúd môže byť dodávaný do
príslušnej prenosovej siete.
K tejto prednesenej informácii nemali prítomní členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky a zobrali ju navedomie.
U z n e s e n i e č. 16/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu predsedu mikroregiónu o možnosti budovania a využiteľnosti biostanice v našom
mikroregióne.
6. 4. Pracovná cesta starostov mikroregiónu.
Predseda mikroregiónu predložil návrh na doplnenie témy a zmeny termínu pracovnej
cesty starostov mikroregiónu. Navrhol, aby sa pracovná cesta zamerala okrem separácie
odpadov, výstavba a prevádzka zberných dvorov a kompostární a kompostovanie, aj na
výstavbu a prevádzku biostaníc. Hlavne dopad týchto zariadení na životné prostredie
v okolitých mestách a obciach. Je potrebná aj zmena naplánovaného termínu 16. – 18. máj
2012, z dôvodu konania celoslovenského snemu ZMOS v Bratislave, 17. mája 2012, ktorého
sa zúčastnia aj niektorí členovia výkonného výboru mikroregiónu. Podpredseda na návrh
niektorých diskutujúcich členov výkonného výboru navrhol z hľadiska návštevy miest a obcí
s vybudovanými biostanicami zamerať sa na oblasť Moravy a stredných Čiech. Zároveň
navrhol zmeniť termín pracovnej cesty na základe rokovaní so starostami navštívených obcí.
K uvedeným návrhom nemali prítomní členovia výkonného výboru žiadne
pripomienky a návrh zmeny termínu pracovnej cesty jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
12
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 12
Hlasovanie:
za:
12
proti:
0
zdržal sa:
0
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U z n e s e n i e č. 17/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e,
zmenu termínu pracovnej cesty na základe rokovaní so starostami navštívených obcí.
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. Gilbetr L i š k a.........................................
Viera Š i p k o v á.........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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