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 4. decembra 2014
Prítomní:
Predseda
Dušan Daloš – starosta obce Rakovice
Členovia
Ivan Šiška – starosta obce Borovce
Ing. Peter Radošinský – starosta obce Chtelnica
PhDr. Vladimír Mihálik – starosta obce Krakovany
Jozef Reško – starosta obce Kočín-Lančár
PhDr. Dana Borovská – starostka obce Ostrov
Mgr. Juraj Valo – starosta obce Trebatice
Viera Šípková – starostka obce Veselé
Ostatní

Neprítomní:
Členovia
PaedDr. Hana Madrová – starostka obce Dolný Lopašov
Miroslav Michalčík – starosta obce Dubovany
Bc. Lenka Mikušová – starostka obce Nižná
Emil Škodáček – starosta obce Prašník
Bc. Zdenka Vlkovičová – starostka obce Šterusy
Mgr. Gilbert Liška – starosta obce Veľké Kostoľany

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

Zahájenie
Kontrola uznesení
Projektový manažér o. z. HOLEŠKA
Návrh plánu činnosti na rok 2015
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.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, predseda združenia navrhol členov
výkonného výboru p. Radošinského a p.Vlkovičová. 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. 24/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
odporúča
rokovať na zasadnutí výkonného výboru mikroregiónu podľa upraveného programu:
3. Ukončenie členstva
4. Príprava cyklomapy a propagačných materiálov
5. Rôzne
2. Kontrola uznesení
Predseda mikroregiónu Dušan Daloš oboznámil prítomných s uzneseniami zo
zasadnutia výkonného výboru MNH konaného dňa 23. septembra 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:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 25/2014
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 23. septembra 2014, boli splnené.
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3. Príprava členskej schôdze občianskeho združenia HOLEŠKA
Predseda mikroregiónu v tomto bode programu sa opäť venoval termínu pripravovanej
členskej schôdze občianskeho združenia Holeška, ktoré sa opäť nemohlo z organizačných
dôvodov uskutočniť v predloženom, naplánovanom termíne. Vyzval prítomných členov
výkonného výboru, aby seriózne pristúpili navrhnutému termínu členskej schôdze. Najmä
z dôvodu rozšírenia združenia o všetky obce mikroregiónu a ich partnerov je potrebné, aby
navrhovaný termín vyhovoval všetkým zástupcom obcí Mikroregiónu nad Hoeškou ako aj im
navrhnutým partnerom. V diskusii vystúpil podpredseda mikroregiónu p. Valo, ktorý navrhol
uskutočniť členskú schôdzu 2. decembra 2014 o 14:00 hod. v reštaurácii Humno v obci
Borovce. Predseda mikroregiónu upozornil prítomných členov výkonného výboru na povinnosť
všetkých nových členov predložiť prihlášku a jednotlivé prílohy nasledovne:
 obec – štatút obce
 občianske združenie – stanovy združenia
 právnická osoba – výpis z obchodného registra
V diskusii vystúpila p. Vlkovičová, starostka Šterús, ktorá upozornila na už niekoľko krát
menený termín členskej schôdze a odporučila, aby tento termín bol záväzný pre všetkých
pozvaných záujemcov o vstup do združenia.
V ďalšom priebehu diskusie keďže neboli vznesené ďalšie 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:

13
13
13
0
0

U z n e s e n i e č. 26/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
záväzný termín 2. december ako záväzný termín členskej schôdze občianskeho združenia
HOLEŠKA, v reštaurácii Humno v Borovciach o 14:00 hod.
4. Ukončenie členstva
Predseda mikroregiónu predložil žiadosť obce Prašník, zastúpenú starostom obce
Emilom Škodáčkom, členom výkonného výboru o ukončenie členstva obce Prašník
v Mikroregióne nad Holeškou ku dňu 31. decembra 2014. Zároveň predložil výpis uznesenia zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Prašník, uznesenie č. 43/XI/2014 (viď príloha).
Žiadosť obce Prašník bola zdôvodnená vstupom do Kopaničiarskeho mikroregiónu, ktorý
pracuje aktívnejšie a dosahuje lepšie výsledky.
V diskusii prítomní členovia nemali k tomuto bodu programu žiadne pripomienky
a hlasovaním tento návrh jednomyseľne schválili.
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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. 27/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
ukončenie členstva obce Prašník v Mikroregióne nad Holeškou ku dňu 31. december 2014.
5. Príprava cyklomapy a propagačných materiálov
Predseda mikroregiónu v tomto bode programu sa opäť venoval navrhovaným ponukám
navrhnutia a vypracovania cyklomapy ako aj propagačných materiálov mikroregiónu. Člen
výkonného výboru p. Radošinský, starosta Chtelnice prezentoval ďalšiu cenovú ponuku
kreslených máp, ktorú predložil Matej Slabý, Lančár 44 a obsahovala:
 návrh a grafická úprava
 tlač plagátov formát 1 000 x 1 500 mm
 tabuľa pozink formát 1 000 x 1 500 mm
 tabuľa hliník formát 1 000 x 1 500 mm
 tlač turistická mapa formát 950 x 650 mm
 mapa laminovaná formát 950 x 650 mm
Keďže boli doposiaľ predložené dve cenové ponuky:
1. CBS spol., s.r.o. Kynceľová 54, Banská Bystrica
2. Matej Slabý, Lančár 44, Kočín-Lančár
podpredseda mikroeegiónu p. Valo, starosta Trebatíc navrhol vypracovať do ďalšieho
zasadnutia čo najobjektívnejšie porovnanie cenových ponúk.
U z n e s e n i e č. 28/2014
výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
berie na vedomie
a) predloženú cenovú ponuku na návrh a výrobu cyklomapy a propagačných materiálov
mikroregiónu, ktorú predložil Matej Slabý, Lančár
b) odporúča do najbližšieho zasadnutia výkonného výboru vypracovať čo najobjektívnejšie
porovnanie cenových ponúk.
6. Rôzne
6. 1. Slávnostné zasadnutie
Predseda mikroregińu navrhol na podnet členov výkonného výboru p. Šipkovej,
starostky Veselého, p. Michalčíka, starostu Dubovian a p. Valu, starostu z Trebatíc uskutočniť
slávnostné zasadnutie výkonného výboru pri príležitosti ich životných jubileí dňa 12. decembra
o 14:00 hod vo Vrbovom.
K tomuto bodu programu nemali členovia výkonného výboru žiadne pripomienky
a návrh predsedu zobrali na vedomie.
U z n e s e n i e č. 22/2014
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výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou
s ch v a ľ u j e
uskutočniť slávnostné zasadnutie výkonného výboru dňa 12. Decembra o 14:00 hod. pri
príležitosti životných jubileí členov výkonného výboru p. Šipkovej, p. Michalčíka a p. Valu.
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. Peter R a d o š i n s k ý...............................................
Bc. Zdenka V l k o v i č o v á..............................................

Dušan D a l o š
predseda mikroregiónu
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