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 5. júna 2014
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Ostatní
Mgr. Kamil Štaffa – zástupca spoločnosti Strom života
Mgr. Martin Weber – zástupca spoločnosti Strom života

Neprítomní:
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Občianske združenie HOLEŠKA
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. Mikušovú a p. Borovskú. 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. 11/2014
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 12. mája 2014 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. 12/2014
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 12. mája 2014, boli splnené.
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3. Projekt „Strom života“
Predseda mikroregiónu v tomto bode programu privítal p. Štaffu a p. Webera, zástupcov
„Stromu života“, ktorí sa predstavili so svojou prezentáciou nového projektu s rakúskym
partnerom. Téma projektu spočívala v pripomienkach, návrhoch a riešeniach problémov
v oblastiach: odpadové hospodárstvo, zapájanie sa verejnosti do projektov, čerpanie
eurofondov, ľudské a finančné kapacity, dlhodobá vízia a komunikácia s obcami. Vo svojej
prezentácii sa zamerali, najmä na porovnanie pripravovanej stratégie Slovensko-Česko, pričom
Slovensko v tomto smere značne zaostáva oproti svojmu susedovi. V závere svojho 1. bloku
navrhli prednášajúci spoluprácu v rámci projektu s novo tvoriacim sa občianskym združením
HOLEŠKA. Člen výkonného p. Radošinský, starosta obce Chtelnica, informoval
o skúsenostiach z min ulosti, pričom sa dotkol tém zberných dvorov a cezhraničnej spolupráce.
Podpredseda mikroregiónu p. Valo, starosta Trebatíc poukázal na nejednotnosť najmä pri
zámeroch budovať zberné dvory, čo potvrdil aj predseda pri vypracovávaní projektových
dokumentácií. Ďalej poukázali na skutočnosť, že záujmy jednotlivých obcí musia byť aspoň
z časti podriadené navehovanou stratégiou územia mikroregiónu. V ďalšej diskusii p.
Mikušová, starostka Nižnej navrhla pomoc organizácie „Strom života“ pri vytváraní a realizácii
projektov, ako aj zapájanie občanov do realizácie projektov. Nezáujem občanov, pasivitu
a negatívny prístup potvrdil aj p. Michalčík, starosta Dubovian. Člen Výkonného výboru p.
Mihálik, starosta Krakovian poukázal na vypracovanie celkovej koncepcie združenia,
vytypovanie oblastí priorít a následné pokračovanie vízie v ďalších oblastiach. Vo svojom
príspevku navrhoval vybudovanie centrálneho zberného dvora.
U z n e s e n i e č. 13/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
prednesenú prezentáciu zástupcov spoločnosti „Strom života“ o pripravovanom projekte cez
hraničnej spolupráce s rakúskymi partnermi aj pripomienky jednotlivých členov výkonného
výboru.
4. Občianske združenie HOLEŠKA
Predseda mikroregiónu informoval prítomných členov výkonného výboru blížiacom sa
termíne prijímania nových členov občianskeho združenia HOLEŠKA, ktoré by sa malo
uskutočniť na členskej schôdzi v septembri. Do tohto termínu je potrebné doručiť spolu so
žiadosťami aj uznesenia obecných zastupiteľstiev o schválení vstupu obce do združenia.
U z n e s e n i e č. 14/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu o podmienkach vstupu obce aj fyzických alebo právnických osôb za členov
občianskeho združenia HOLEŠKA.
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Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.
Overovatelia zápisnice:
Bc. Lenka M i k u š o v á............................................
PhDr. Danka B o r o v s k á............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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