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. septembra 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
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní

Neprítomní:
Členovia
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
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. Vlkovičovú a p. Valu. K návrhu predsedu neboli žiadne
pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 34/2012
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 24. augusta 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:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 35/2012
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 24. augusta 2012, boli splnené.

3. Kalendáre 2013
V tomto bode programu predseda mikroregiónu informoval prítomných členov
výkonného výboru mikroregiónu o prípravných prácach stolových kalendárov pre rok 2013.
Keďže nie všetci starostovia si splnili svoju povinnosť a odovzdali foto materiály zo svojich
obcí do kalendárov, predseda vyzval dotknutých starostov, aby si svoju povinnosť splnili
najneskôr do 30. septembra 2012. Zároveň do termínu 15. októbra treba zaslať informáciu
o termíne konania hodov v jednotlivých obciach a termíny podujatí, ktoré chce mať starosta
každej obce zverejnené a touto formou aj v kalendári propagované.
S uvedenými navrhnutými termínmi prítomní členovia výkonného výboru súhlasili a na
podnet predsedu tieto návrhy jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

12
12
12
0
0

U z n e s e n i e č. 36/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) termín odovzdania foto materiálov do kalendárov 30. september 2012
b) nahlásenie termínov konania hodov v jednotlivých obciach a termíny podujatí, ktoré
chce mať starosta každej obce zverejnené 15. október
4. Rôzne
4. 1. Cyklo Holeška tour
Predseda mikroregiónu otvoril tento bod programu s tým, aby na základe ohlasov
účastníkov cyklistického podujatia Cyklo Holeška tour poďakoval všetkým, ktorí sa
akoukoľvek formou organizačne pričinili o zabezpečenie podujatia. Pri tejto príležitosti musel
zdôrazniť nesystémové zabezpečenie odstavenie cestných komunikácií pri výjazdoch cyklistov
na tieto hlavné komunikácie. Počas celej trasy len výjazdy v Trebaticiach a štart vo Veľkých
Kostoľanoch boli bezpečne zabezpečené pre výjazdy a vjazdy cyklistov na hlavné
komunikácie. Svojich úloh občerstvenia a organizačného zabezpečenia bezpečnostných
prestávok sa určené obce zhostili veľmi dobre, najmä v Krakovanoch, kde starosta veľmi
operatívne zabezpečil občerstvenie v predstihu a upútal zaujímavou prezentáciou histórie obce.
Na záver sa predseda poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k úspešnému
priebehu športového podutia so 113 účastníkmi z piešťanského okresu.
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U z n e s e n i e č. 37/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu o priebehu cyklistického podujatia Cyklo Holeška tour, ktorú predniesol predseda
mikroregiónu.

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. Zdenka V l k o v i č o v á..........................................

Mgr. Juraj V a l o .........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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