
Zápisnica 

Zo XVI. zasadnutia Výkonného výboru MAS Topoľa, o. z. Giraltovce, ktoré sa konalo 

dňa 12.12.2017 o 15:00 hod. v kancelárii MAS Topoľa o. z. 

Predseda MAS Topoľa, o. z. zvolal Výkonný výbor na XVI. zasadnutie VV s programom, 

ktorý je uvedený v pozvánke (viď. príloha).Pozvánka s programom bola členom Výkonného výboru 

zaslaná emailom. 

Zasadnutie výkonného výboru otvoril a viedol predseda združenia Mikuláš Mašlej, ktorý 

privítal prítomných členov a následne ich oboznámil s programom. K programu členovia nemali 

pripomienky. Zároveň ospravedlnil Ing. Františka Kožleja z neúčasti na zasadnutí VV. 

Za zapisovateľku z XV. zasadnutia VV predseda určil Mgr. KristínuHalečkovú. 

1. Informácia o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu – v úvodesa prítomní dozvedeli 

o schválení stratégie MAS Topoľa, o.z. a o pridelení štatútu. Po dlhom čakaní sme sa predsa 

len dočkali štatútu a patrili sme k 87 vybraným MAS s pozitívnymi hodnotiacimi správami. 

Zvyšných 34 neúspešných MAS má právo odvolať sa do desiatich dní od doručenia daného 

oznámenia. 

2. Príprava žiadosti na chod MAS – predseda oznámil blížiace sa termíny predkladania žiadostí 

o NFP. Prvý termín bol po aktualizácii predĺžený z 30.11.2017 do 12.12.2017 a druhý termín 

ostal nezmenený, t.j. do 19.01.2018. Snahou spracovateľov žiadosti bude stihnúť prvý termín 

predkladania, aby sa urýchlil proces financovania prevádzkových nákladov MAS. 

3. Zabezpečenie verejného obstarávateľa – v súvislosti s prípravou budúcich výziev a úspešnou 

implementáciou stratégie vznikla potreba zabezpečiť verejného obstarávateľa, ktorý kvalitne 

pripraví procesy s tým súvisiace. Padlo niekoľko návrhov, na základe ktorých budú minimálne 

dvaja verejní obstarávatelia oslovení s ponukou na spoluprácu. Výkonný výbor prehodnotí 

jednotlivé možnosti a následne prebehne na Valnom zhromaždení schvaľovanie návrhu už 

konkrétnej ponuky na spoluprácu. 

4. Oboznámenie s prípravou 7. ročníka halovej súťaže dobrovoľných hasičov–dňa 07.12.2017 sa 

v Giraltovciach bude konať halová súťaž dobrovoľných hasičov pod záštitou členov MAS 

Topoľa – DHZ Lúčka a DHZ Giraltovce v Mestskej hale Igora Nováka, a preto predseda 

navrhol, aby sa k organizátorom pridala aj naša MAS a zviditeľnila tak našu činnosť. Prítomní 

členovia daný návrh na spoluúčasť pri zabezpečovaní občerstvenia pre súťažiacich 

a refundáciu mikulášskeho balíčka akceptovali. Okrem iného sa podujatia zúčastní aj redaktor 

televízie, čím sa náš región spropaguje a zviditeľní aj v rámci celého Slovenska. 



5. Rôzne –predseda informoval prítomných o odchode zamestnankyne Mgr. Kristíny Halečkovej, 

ktorá mala prebrať úlohu manažérky MAS. Je teda potrebné zabezpečiť vhodného kandidáta, 

ktorý by spĺňal požiadavky na túto pozíciu prostredníctvom výberového konania. 

Záver – Jednotliví členovia predniesli svoje názory k príprave žiadosti o NFP, k zabezpečeniu 

verejného obstarávateľa i k súťaži, kde bude potrebné zabezpečiť aj propagačné materiály MAS 

(vlajočky, roll-up). 

 

V Giraltovciach dňa 27. novembra 2017 

Zapísala:  Mgr. Kristína Halečková 

 

 

 

 

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

 Mikuláš Mašlej 

predseda MAS Topoľa o. z. 

 


