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 17. decembra 2012
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín - Lančár
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany
Ostatní

Neprítomní:
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Kontrola uznesení
Kalendáre 2013
Rôzne

Rokovanie:
1. Zahájenie a určenie overovateľov
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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. Šipkovú a p. Lišku. 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. 38/2012
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. septembra 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:

9
9
9
0
0

U z n e s e n i e č. 39/2012
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. septembra 2012, boli splnené.
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3. Návrh plánu činnosti
V tomto bode programu predseda mikroregiónu informoval prítomných členov
výkonného výboru mikroregiónu o pláne činnosti na rok 2013. Zároveň vyzval prítomných
členov, aby predložili svoje návrhy. Podpredseda mikroregiónu navrhol pokračovať
v organizovaní určitých už zaužívaných podujatí, ktoré mali veľmi dobrý ohlas v minulých
rokoch. Prvým podujatím, ktoré by sa malo bezpodmienečne uskutočniť je minifutbalový
turnaj žiakov prvého stupňa základných škôl obcí mikroregiónu. Zdôraznil, nie turnaj
základných škôl, ale obcí. Podujatie by sa malo uskutočniť pred jarnými prázdninami
v telocvični Základnej školy Veľké Kostoľany. Ďalším podujatím je vedomostný kvíz pre
žiakov druhého stupňa základných v súťaži obcí mikroregiónu. Do nasledujúceho zasadnutia
VV MNH všetci musia predložiť termín uskutočnenia podujatí v každej obci, ktoré sa budú
uskutočňovať pod záštitou mikroregiónu. V ďalšom priebehu rokovania predseda navrhol
zorganizovať slávnostné posedenie pri príležitosti dňa matiek. Zároveň vyzval prítomných
starostov, aby sa vyjadrili k téme, termínu a miestu pracovnej cesty.
Následne navrhol, aby presné termíny a miesto jednotlivých akcií a podujatí
organizovaných alebo spolu organizovaných mikroregiónom navrhli a schválil na januárovom
zasadnutí VV MNH.
S uvedeným návrhom všetci prítomní členovia výkonného výboru súhlasili.
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. 40/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informácie predsedu a podpredsedu mikkroregiénu o pripravovanom pláne činnosti podujatí,
akcií a aktivít mikroregiónu pre rok 2013.
4. Rôzne
4. 1. Betlehemské svetlo
Predseda mikroregiónu otvoril tento bod programu s tým, aby oboznámil prítomných
s organizačným zabezpečením roznesenia Betlehemského svetla do obcí mikroregiónia a okolia
Piešťan a Vrbového v nedeľu 23. decembra. podujatia. Vyzval prítomných na pomoc pri
organizačnom zabezpečení v jednotlivých obciach a hlavne pri doprave. Člen výkonného
výboru p. Šiška navrhol zabezpečenie na dopravu 25 miestneho autobusu z Veľkých Kostolian.
Bolo by to výhodnejšie ako v minulom roku, keď bola doprava zabezpečená od dopravcu
z Trnavy. Predseda navrhol, aby spolu s autobusom išlo aj jedno osobné doprovodné vozidlo.
Zároveň predseda upozornil všetkých prítomných na zabezpečenie svetla podľa navrhovaného
harmonogramu spoluprácou starostov a správcov farností. Na záver štatutárny zástupcovia
jednotlivých obcí zobrali uvedené informácie na vedomie.
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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. 41/2012
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
informáciu o príprava dovozu Betlehemského svetla do jednotlivých obcí mikroregiónu
a niektorých ostatných obcí okresu Piešťany.

Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani dotazy, predseda mikroregiónu
program snemu ukončil a poďakoval prítomným účastníkom za účasť na tomto rokovaní.

Overovatelia zápisnice:
Viera Š i p k o v á.........................................
Mgr. Gilbert L i š k a.........................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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