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 snemu Mikroregiónu nad Holeškou
konaného dňa 22. augusta 2013
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní
Bc. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica

Neprítomní:
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Prijatie nového člena
Samosprávny deň
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 ako aj pozvaného
hosťa, Petra Radošinského, starostu Chtelnice.
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. Vlkkovičovú. K návrhu predsedu neboli
žiadne pripomienky.
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. 15/2013
snem Mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
rokovať na zasadnutí snemu podľa predloženého programu.
2. Kontrola uznesení
Predseda mikroregiónu Dušan Daloš oboznámil prítomných s uzneseniami zo
zasadnutia výkonného výboru MNH konaného dňa 29. júla 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:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 16/2013
snem 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 29. júla 2013, boli splnené.
3. Prijatie nového člena
Predseda MNH predniesol prítomným delegátom snemu návrh na prijatie nového člena
Mikroregiónu nad Holeškou. Svoju žiadosť podala Obec Chtelnica, zastúpená Bc. Petrom
Radošinským starostom obce na základe schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva obce
Chtelnica. Uvedená žiadosť obec je opodstatnená, najmä z dôvodu veľmi aktívneho prístupu
zástupcu obce pri vytváraní nového občianskeho združenia pre podporu Leader, ktoré by malo
vzniknúť z členských obcí mikroregiónu a právnických osôb týchto obcí. Starosta obce
Chtelnica má dosť značné skúsenosti aj s cezhraničnou spoluprácou, ktorú chce výkonný výbor
v budúcnosti rozbehnúť, najmä z dôvodu čerpania finančných prostriedkov tuzemských,
a zahraničných fondov. Na odporúčanie predsedu sa postupne k uvedenej žiadosti vyjadrovali
postupne všetci členovia výkonného výboru.
Na základe vyjadrení všetkých zúčastnených členov dal následne predseda
mikroregiónu o tejto žiadosti hlasovať. V hlasovaní všetci prítomní členovia výkonného výboru
túto žiadosť schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
13
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní: 13
Hlasovanie:
za:
13
proti:
0
zdržal sa:
0
U z n e s e n i e č. 17/2013
snem Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
na základe žiadosti vstup obce Chtelnica, zastúpenú Bc. Petrom Radošinským, starostom obce,
za novú členskú obec Mikroregiónu nad Holeškou.
4. Samosprávny deň
V tomto bode programu predseda mikroregiónu predniesol prítomným členom
výkonného výboru mikroregiónu návrh dohody členov rady Združenia ZMO JE Jaslovské
Bohunice o spolupráce mikroregiónu pri organizovaní samosprávneho dňa, ktorý by sa mal
konať v obci Prašník v rekreačnom zariadení Dúbrava 11. septembra. Rada navrhovala, aby sa
aj v budúcnosti pri organizovaní akcie podobného typu podieľal aj mikroregión, ktorého je
daná organizujúca obec členom. V ďalšom priebehu predseda informoval prítomných členov
výkonného výboru o doteraz organizačne zabezpečených prípravných prácach starostom obce
Prašník a kancelárie ZMO JE Jaslovské Bohunice. Zároveň navrhol postup ďalších prác na
základe záverov stretnutia pracovníčky kancelárie. Po týchto informáciách všetci prítomní
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členovia výkonného výboru prisľúbili pomoc pri organizovaní samosprávneho dňa podľa
určenia predsedom mikroregiónu na základe dohody so starostom obce Prašník a pracovníčky
kancelárie ZMO JE Jaslovské Bohunice.
Všetci prítomní členovia výkonného výboru mikroregiónu svojim hlasovaním zobrali na
vedomie prednesenú informáciu predsedu mikroregiónu o spoluorganizovaní samosprávneho
dňa mikroregiónom a kanceláriou ZMO JE Jaslovské Bohunice.
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. 18/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
prednesenú informáciu predsedu mikroregiónu o spoluorganizovaní samosprávneho dňa
mikroregiónom a kanceláriou ZMO JE Jaslovské Bohunice.
5. Rôzne
5. 1. Cyklotrasa
V tomto bode programu výkonný výbor rokoval o organizovaní 6. ročníka Cyklotrasy
Mikroregiónu nad Holeškou. Už na predchádzajúcom zasadnutí navrhol podpredseda
mikroregiónu, aby štart aj cieľ tohto ročníka bol v obci Chtelnica o 9:00 hod., samozrejme za
podmienky prijatia obce snemom do združenia. Na tomto zasadnutí snemu viac menej svoj
návrh zopakoval. V ďalšom priebehu rokovania tohto bodu vystúpil predseda a zameral sa
najmä na organizačné zabezpečenie podujatia, zabezpečenie upomienkových predmetov –
tričká vlajky, zabezpečenie občerstvenia na štarte a v cieli, občerstvovacích zastávok – navrhol
v obci Veselé, časť Ťapkové a Ostrov, doprevádzacie vozidlá, zabezpečenie dopravy na štart
a po dojazde ako aj zabezpečenie účastníkov z jednotlivých obcí nielen mikroregiónu, ale aj
z okolia.
Všetky uvedené návrhy prítomní členovia výkonného výboru mikroregiónu svojim
hlasovaním postupne schválili.
Hlasovanie:
Počet prítomných členov:
Poč. prítom. čl. pri hlasovaní:
Hlasovanie:
za:
proti:
zdržal sa:
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U z n e s e n i e č. 19/2013
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
a) štart a cieľ 6. ročníka Cyklotrasy Mikroregiónu nad Holeškou v obci Chtenica o 9:00
hod.
b) počas cyklotrasy občerstvovacie zastávky v obciach Veselé - Ťapkové a Ostrov
c) zabezpečenie dopravy autobus, nákladné vozidlá a propagačné materiály.
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............................................
Bc. Zdenka V l k o v i č o v á............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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