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. júna 2014
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
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
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní
Ing. Matúš Pilek – Profi Poľno s.r.o., zástupca spoločnosti
Bc. Denisa Valová – Profi Poľno s.r.o., zástupca spoločnosti

Neprítomní:
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Viera Šípková – starostka obce Veselé

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Integrovaná stratégia rozvoja územia
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 a pozvaných hostí.
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. Valu a p. Lišku. K návrhu predsedu neboli žiadne
pripomienky.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 15/2014
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 5. júna 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:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 16/2014
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 5. júna 2014, boli splnené.
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3. Integrovaná stratégia rozvoja územia
Predseda mikroregiónu pred zahájením tohto bodu programu privítal zástupcov
spoločnosti Profi Poľno s.r.o., Ing. Pileka a Bc. Valovú a následne predniesol históriu
mikroregónu a jeho doterajšiu činnosť a hlavne aktivity. Následne sa slova ujali hostia, ktorí sa
zamerali na Program rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu Leader prefinancovávaný
prostredníctvom Miestnych akčných skupín (MAS). Momentálne prebieha príprava asi 50
MAS a pripravujú sa a vytvárajú funkcie pre prípravu MAS. Veľmi dôležitý dokument je
stratégia územia celého mikroregiónu, v rámci ktorého bude vytvorená a zaregistrovaná MASka. Zástupcovia spoločnosti Profi Poľno uviedli, že veľmi dôležitým článkom fungovania,
aktivity a rozvoja územia je vytvorenie pozície projektového manažéra nielen pre mikroregión,
ale aj pre občianske združenie a MAS-ku. Pri výbere sa treba špecifikovať na kominikatívnosť,
samostatnosť, priebojnosť s vysokoškolským vzdelaním odboru Európske štúdiá a regionálny
rozvoj. Pre výber manažéra je potrebné vypísať výberové konanie. Poverená prípravou
podkladov pre výberové konanie bola poverená p. Mikušová, starostka Nižnej. Ako
informovala prítomných členov výkonného výboru, podklady by mali obsahovať:
 kritériá a požiadavky na manažéra
 zoznam požadovaných dokladov
 určenie termínu na zaslanie životopisu a motivačného listu
V ďalšom priebehu diskusie keďže neboli vznesené vážne pripomienky vyzval predseda
prítomných členov výkonného výboru k hlasovaniu.
Svojim hlasovaním členovia výkonného výboru návrhy jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 17/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) zmluvu o spolupráci medzi Mikroregiónom nad Holeškou spoločnosťou Profi Poľno
s.r.o. Nové Zámky
b) harmonogram činností prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS
občianskeho združenia HOLEŠKA.
4. Rôzne
4. 1. Občianske združenie HOLEŠKA
Predseda mikroregiónu predniesol prítomným členom výkonného výboru návrh na schválenie
členského príspevku pre vstupujúce obce a subjekty do občianskeho združenia. Podpredseda
navrhol aby sa vstupný členský príspevok pre všetkých jednotne stanovil na sumu 100,00 €.
V diskusii prítomní členovia výkonného výboru nemali proti tomuto návrhu žiadne
pripomienky.
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Na záver diskusie svojim hlasovaním členovia výkonného výboru navrhnutý vstupný
členský príspevok jednohlasne neschválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

8
8
8
0
0

U z n e s e n i e č. 18/2014
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
vstupný členský príspevok občianskeho združenia HOLEŠKA pre obce a ostatné subjekty vo
výške 100,00 €.
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. Juraj V a l o............................................
Mgr. Gilbert L i š k a............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu




@

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

