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 13. novembra 2013
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. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
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.
5.
6.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Aktualizácia PHSR obcí a mikroregiónu
Financovanie kalendárov
Členský príspevok
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. Valu a p. Šipkovú. 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. 28/2013
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. októbra 2013 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. 29/2013
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 24. októbra 2013, boli splnené.
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3. Aktualizácia PHSR obcí a mikroregiónu
Predseda mikroregiónu oznámil prítomným, že na zasadnutie výkonného výboru bol
pozvaný prof. Synek, ktorý mal organizačne zabezpečiť aktualizáciu PHSR obcí ako aj celého
mikroregiónu. Keďže sa s pracovných dôvodov nemohol pán profesor zúčastniť dnešného
rokovania ako informoval člen výkonného výboru p. Radošinský, starosta Chrelnice, tak
potrebné informácie poskytol p. Radošinský. Informoval o možnosti aktualizácie PHSR obcí
a mikroregiónu a o rokovaniach na ktorých oslovil okrem p. Syneka aj p. Mojžiša zo
spoločnosti Priatelia zeme o aktualizácii PHSR obcí. Keďže na dnešnom rokovaní mali byť
predložené konkrétne ponuky oslovených zástupcov spoločností, členovia výkonného výboru
zobrali uvedené informácie k tomuto bodu na vedomie.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 30/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu člena výkonného výboru p. Radošinského, starostu Chtelnice o rokovaniach
a možnosti aktualizácie PHSR obcí a mikroregiónu.
4. Financovanie kalendárov
Predseda mikroregiónu informoval prítomných členov výkonného výboru o potrebe
dofinancovania výroby kalendárov Mikroregiónu nad Holeškou, z dôvodu nedostatočného
množstva finančných prostriedkov na účte mikroregiónu. Celková faktúra za výrobu
kalendárov je vo výške 9 460,50 €, rozdiel ktorý je potrebné uhradiť z rozpočtov obcí je výške
3 460,50 €. Predseda zároveň navrhol, vyjadrenie sa, členov výkonného výboru k systému
dofinancovania a vytvorenie určitého kľúča a podielu jednotlivých obcí. Rozpočítať na počet
objednaných kalendárov alebo počtu obyvateľov nebol veľmi objektívny, čo veľmi ostro
kritizoval p. Škodáček, starosta Prašníka a nakopon s ním súhlasili aj ostatný členovia
výkonného výboru. V ďalšej diskusii vystúpil p. Radošinský, starosta Chtelnice so svojím
návrhom, ktorý napokon podľa vyjadrenia ostatných prítomných bol najspravodlivejší. Navrhol
z celkovej fakturačnej sumy 9 460,50 € odpočítať čiastku, ktorú je schopný mikroregión
zaplatiť z vlastných zdrojov, t.j. 6 000,00 €. Zvyšnú sumu 3 460,50 € navrhoval pre jednotlivé
obce určiť podľa nasledovného kľúča. Potrebnú sumu z rozpočtov obce 6 000,00 € vydeliť
číslom 16 372, čo je počtom obyvateľov v mikroregióne. Dostali sme koeficient 0,36
a vynásobili počtom obyvateľov príslušnej obce a túto čiastku sme odpočítali od celkového
finančného nákladu za kalendáre pre jednotlivú obec. Výsledná suma, ktorým sa musí každá
obec podieľať na spolufinancovaní kalendárov mikroregiónu pre rok 2014 pre jednotlivé obce
je nasledovná:
 Borovce
274,65 €
 Chtelnice
305,09 €
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Dolný Lopašov
195,52 €
Dubovany
225,49 €
Krakovany
273,50 €
Kočín-Lančár
115,56 €
Nižná
137,83 €
Ostrov
194,03 €
Prašník
166,23 €
Rakovice
242,54 €
Šterusy
133,29 €
Trebatice
274,65 €
Veľké Kostoľany
534,12 €
Veselé
288,55 €
V ďalšej diskusii k týmto sumám vypočítaných podľa navrhnutého systému nemali
prítomní členovia výkonného výboru žiadne pripomienky a na vyzvanie predsedu svojim
hlasovaním tieto čiastky pre jednotlivé obce jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 31/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
spolufinancovanie výroby kalendárov mikroregiónu pre rok 2014 z rozpočtov obcí pre
jednotlivé obce nasledovne:
 Borovce
274,65 €
 Chtelnice
305,09 €
 Dolný Lopašov
195,52 €
 Dubovany
225,49 €
 Krakovany
273,50 €
 Kočín-Lančár
115,56 €
 Nižná
137,83 €
 Ostrov
194,03 €
 Prašník
166,23 €
 Rakovice
242,54 €
 Šterusy
133,29 €
 Trebatice
274,65 €
 Veľké Kostoľany
534,12 €
 Veselé
288,55 €
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5. Rôzne
5. 1. Členský príspevok
V tomto bode programu vystúpil p. Valo, starosta Trebatíc a poukázal na zmenu výšky
členského príspevku, ktorý platí každá členská obec mikroregiónu podľa stanov Mikroregiónu
nad Holeškou článok 6. pís. b, odst, 1. Tento príspevok sa každý rok prehodnocuje a upravuje
na zasadnutí výkonného výboru buď na konci alebo na začiatku kalendárneho roka.
Podpredseda mikroregiónu zdôraznil skutočnosť, že vzhľadom k tomu, že mikroregión v roku
2014 plánuje vytvoriť nové pracovné miesto pre funkciu manažéra mikroregiónu je na zváženie
navýšenie pôvodného členského príspevku, ktorý je v súčasnosti vo výške 0,80 €. Na základe
uvedených informácií predseda predložil výkonnému výboru niekoľko alternatív výšky platu
pre manažéra na základe čoho bolo potrebné určiť výšku finančného príspevku. Podľa
predložených podkladov a po ich prepočítaní p. Borovská, starostka Ostrova navrhla výšku
členského príspevku v čiastke 1,50 € na 1 obyvateľa k 1. 1. 2014.
Keďže ostatní členovia výkonného výboru nemali k prdloženému návrhu žiadne
pripomienky, ani iné návrhy predseda mikroregiónu dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prítomní členovia výkonného výboru návrh pani starostky jednohlasne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 32/2013
výkonný výbor mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
pre rok 2014 výšku členského príspevku podľa stanov Mikroregiónu nad Holeškou článok 6.
pís. b, odst, 1, v čiastke 1,50 € na obyvateľa podľa počtu obyvateľov každej obce k 1. 1. 2014.
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............................................
Vierka Š i p k o v á............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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