
Zápisnica 

z XII. zasadnutia výkonného výboru MAS Topoľa, o. z. Giraltovce, ktoré sa konalo dňa 

30.01.2017 o 14:30 hod. v kancelárii MAS Topoľa o. z. 

Predseda MAS Topoľa, o. z. zvolal Výkonný výbor na XII. pracovné stretnutie VV 

s programom, ktorý je uvedený v pozvánke (viď. príloha). Pracovné stretnutie otvoril a viedol 

predseda združenia Mikuláš Mašlej a privítal prítomných členov VV. 

Pozvánku s programom dostali členovia Výkonného výboru emailom. 

Za zapisovateľku z XII. zasadnutia VV bola určená Mgr. Kristína Halečková. 

Otvorenie XII. pracovného zasadnutia VV MAS Topoľa, o. z. . Pracovné zasadnutie 

otvoril predseda združenia, ktorý privítal prítomných členov VV MAS Topoľa a oboznámil 

ich s programom. 

1. Informácia o celkovom stave schvaľovania a udeľovania štatútov MAS - predseda 

prítomných informoval, že do 15.februára 2017 by už mali postupne oznamovať 

Miestnym akčným skupinám s pozitívnym hodnotením, že sú schválené a získajú 

štatút MAS. 

2. Stav schvaľovania dotácií na prípravnú podporu – v druhom bode predseda upozornil, 

že doteraz nebola ani jedna MAS vyzvaná na kontrolu na mieste k prípravnej podpore, 

a teda ani nám ešte nebolo vyplatených 12 500 €. 

3. Stav členskej základne MAS (prehodnotenie členov neplatičov) – traja členovia 

nezaplatili zatiaľ ani jeden rok členský príspevok. Neplatiči budú písomne upozornení 

a vyzvaní k zaplateniu do 28. februára 2017. Podľa článku 4.5 Stanov združenia sú 

členovia povinní zaplatiť členský príspevok prípadne svoj príspevok na 

spolufinancovanie projektov v prípade rozhodnutia orgánov MAS. V prípade, že ani 

po písomnej výzve neuhradia členské, ich členstvo v MAS Topoľa, o.z. zanikne, a to 

vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia MAS Topoľa o.z. podľa 

článku 4.6. 

4. Návrh členského na rok 2017 – prítomní sa zhodli, že výška členského zostane 

nezmenená a je prílohou zápisnice. 

5. Prehodnotenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov – kancelárií – predseda 

prítomných informoval, že od augusta 2015 do 31.12.2016 sme mali v prenájme 



kanceláriu v dome služieb a predložil tiež návrh o budúcej zmluve o prenájme dvoch 

ďalších kancelárií. O počte kancelárií sa však rozhodne až po dohode s Centrom 

podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník. 

6. Rôzne – predbežne sa prítomní zhodli, že riadne Valné zhromaždenie sa zvolá na 

30.03.2017. 

7. Návrh na uznesenie –  

8. Záver -  

 

V Giraltovciach dňa 31. januára 2017 

Zapísala:  Mgr. Kristína Halečková 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

predseda MAS Topoľa o. z. Mikuláš Mašlej 

 


