Zápisnica
z II. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach,
konaného dňa 17. marca 2014 ( pondelok) v kancelárii MAS TOPOĽA, o. z. v Dome služieb.
Prítomní členovia výkonného výboru: - podľa prezenčnej listiny. Neprítomní: ( Ing.Miroslav ČorbaPN, Ing. František Kožlej – ospravedlnený, Ing. Jozef Chanas- služobná cesta)
Prítomní členovia revíznej komisie: Anton Andrijko
Zástupca prípravného výboru a člen MAS Topoľa, o. z., Ing. Ľubomír Filo
Program:
1. Otvorenie II. zasadnutia výkonného výboru MAS TOPOĽA, o.z.
II. zasadnutie výkonného výboru Mas Topoľa, o. z. ( ďalej len združenie), otvoril predseda
združenia Mikuláš Mašlej. V úvode privítal prítomných členov výkonného výboru združenia
v Giraltovciach na II. zasadnutí výkonného výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je
prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak zasadnutie výkonného výboru je uznášania schopné.
Predseda združenia predniesol návrh programu II. zasadnutia výkonného výbor združenia.
Pozvánku s programom obdržali všetci členovia výkonného výboru.
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.
2. Informácia o priebehu rokovania zo zástupcami obcí ( Brezov, Marhaň, Lascov a Šarišský
Štiavnik)
Informáciu o priebehu rokovania poskytol predseda združenia.
- Šarišský Štiavnik do združenia nevstúpi. Je členom združenia Mas Dukla v severnej časti okresu
Svidník,
- obec Brezov, po telefonickom rozhovore má k vstupu skôr negatívny postoj. Je potrebné
rokovať so starostom obce,
- obce Lascov a Marhaň majú záujem o vstup do združenia. Zástupcovia týchto obcí boli
požiadaní o presvedčovaní starostu obce Brezov o možnom vstupe tejto obce do združenia.
Bez obce Brezov sa nevytvorí kompatibilné územie mikroregiónu Topoľa.
Termín o ukončení rozhovorov bol stanovený výkonným výborom do 21.3.2014. Jednanie treba
urýchliť z dôvodov spracovávania podkladov pre integrovanú stratégiu mikroregónu.
Oficiálne prijatie za členov združenia v prípade podania prihlášok a uznesení obecných
zastupiteľstiev bude na najbližšom zasadnutí výkonného výboru.
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu združenia na rok 2014.
Návrh rozpočtu ( príjmy a výdaje) na rok 2014 predniesol predseda Združenia.
Príjmy: tvorené predovšetkým členské príspevky, 2 % daň z príjmov a budúce výnosy.
Spolu bežné príjmy:
6 000,00 €.
Výdaje:
Spolu bežné výdaje:
6 000,00 €.
Rozpočet bude zaslaný všetkým členom výboru elektronickou poštou a bude tvoriť prílohu zápisnice.
Za predložený návrh rozpočtu hlasovali: za 4 členovia, proti 0 členov, zdržali sa 0 členov.
Rozpočet na rok 2014 bol jednomyseľne schválený.
4. Prerokovanie a schválenie výšky členského poplatku pre záujmové skupiny a aktívnych
občanov.
Zo strany predsedu bolo navrhnuté, aby tieto záujmové organizácie a fyzické osoby - občania
platili dobrovoľné členské bez rozdielu výšky minimálne však 10 €/rok.
Po voľnej rozprave bolo navrhnuté preverovať občanov, či nemajú nejaké podnikateľské
aktivity. Bol daný podnet na preverenie p. Jana Juriša - Železník, či nie je SHR. Úlohu na

preverenie prijal Ing. Filo.
K predloženému návrhu minimálnej výšky poplatkov hlasovali nasledovne:
Za prijatie boli 4 členov, proti 0, zdržal sa 0.
Členovia výkonného výboru minimálnu výšku poplatkov jednomyseľne schválili.
Urýchlene je potrebné distribuovať výzvy na zaplatenie poplatku členského. Samosprávam
zaslať emailom, ostatným podľa uváženia. Za distribúciu zodpovedný Ing. Ľubomír Filo.
5. Prejednanie obsahu formulárov, dotazníkov, anketových lístkov a spôsoby ich distribúcie.
S obsahom a rozsahom dotazníkov informoval členov predseda združenia. Pani Hradiská, ako
garant za prípravu Integrovanej stratégie zjednoduší formuláre. Po úpravách dotazníky predseda
združenia zašle na všetky obce. V prípravnej fáze sa využijú i podklady z plánov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mikroregiónu Topoľa, jednotlivých obcí a PHSR Horného Šariša.
Obce vytlačia finálne upravené dotazníky a anketové lístky a vykonajú distribúciu medzi
obyvateľov obcí do jednotlivých rodín. Postupne sa dotazníky budú vracať na obecné úrady.
V prípade potreby obecné úrady zvolajú verejné zhromaždenia, kde výkonný výbor zabezpečí
poskytnutie informácii o príprave integrovanej stratégie v rámci Rozvoja vidieka a Integrovaného
regionálneho operačného programu modelu RIUS. Vyžaduje sa od zástupcov samospráv, aby
informácie boli hodnoverné a urýchlene spracované. Je potrebné stratégiu predložiť v rámci 1
výzvy.
K predloženému postupu prác členovia výkonného výboru nemali pripomienok.
6. Rôzne: Predseda združenia oboznámil členov výkonného výboru o zabezpečovaní úloh združenia
prostredníctvom n. o. Vidiek na základe Mandátnej zmluvy. Funkciu manažéra združenia bude
vykonávať riaditeľ organizácie Ing. Ľubomír Filo. Každý z členov výboru obdŕžal návrh zmluvy.
K obsahu rozsahu vykonávaných činností ako i predmetu zmluvy nemali členovia pripomienok. Výška
fakturovanej ceny realizovaných prác bude mesačne 300 €. K fakturácii bude potrebné priložiť rozpis
prác, činností a aktivít súvisiacich manežovaním združenia najmä s prípravou a realizáciou stratégie.
K predloženému návrhu zmluvy neboli prednesené žiadne pripomienky.
Za prijatie boli 4 , proti 0, zdržal sa hlasovania 0.
Ing. Filo oboznámil členov výboru o zasadnutí miestnych akčných skupín a partnerstiev v prešovskom
kraji. Úloha bola doplniť aktualizácie o jednotlivých MAS a partnerstiev. Zároveň informoval členov
o workshope k Integrálnemu operačnému programu za účasti generálneho riaditeľa Ing. Pichu z MH.
Bez strategického rámca IROP, nebude možné čerpať prostriedky z ROP.
Najbližšie zasadnutie výkonného výboru bude zvolané obvyklým spôsobom.
7. Návrh na uznesenie z II. zasadnutia :
Predniesol člen Výkonného výboru, ktorý bez zmien a pripomienok schválili.
Za prijatie boli 4 členov, proti 0, zdržal sa 0.
Záver
Za účasť prítomným členom VV a členovi RK sa poďakoval predseda občianskeho združenia .
Zapísal: Ing. Ľubomír Filo
Mikuláš Mašlej
predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

V Giraltovciach, 17. marca 2014

UZNESENIE
II. zasadnutia výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,
Giraltovce dňa 17. marca 2014
Uznesenie č.: 2/VV/2014

zo dňa : 17.03.2014

Výkonný výbor na svojom 2. zasadnutí po ustanovujúcom valnom zhromaždení a prerokovaní
bodov programu:
A. Berie na vedomie:
1. Informáciu k návrhu rozpočtu MAS TOPOĽA, o. z. na rok 2014, jeho prerokovanie
a schválenie.
2. Informáciu o prípravách spracovávania strategického plánu pre mikroregión Topoľa
a obsahu formulára dotazníkov anketových lístkov.
3. Informáciu o prejednaní vstupu obci do združenia MAS Topoľa Brezov, Lascov, Marhaň
a Šarišský Štiavnik.
4. Informáciu Ing. Fila a Mikuláša Mašleja o účastí workshope RIUS na VÚC Prešov
B. Schvaľuje:
1. Program II. zasadnutia Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.
2. Výšku členského príspevku pre FO - občanov – ako dobrovoľné členské, minimálne však
10 EUR/rok (s právom hlasovania)
3. Rozpočet MAS Topoľa, o.z. na rok 2014 – bežné príjmy 6 000 EUR, bežné výdaje 6 000
EUR
4. Návrh mandátnej zmluvy s neziskovou organizáciou VIDIEK, n.o. č.02/2014 na
manažovanie kancelárie združenia MAS Topoľa.
C. Ukladá:
1. Predsedovi združenia:
a) – urýchlene prejednať s obcami Brezov, Lascov, Marhaň o definitívnym rozhodnutí
vstupu za členov MAS, o.z.
Termín: do 21.3.2014
Zodpovedný: Mašlej Mikuláš
predseda združenia MAS TOPOĽA, o. z.
Giraltovce

Mašlej MAŠLEJ

Ing. Pavol PAĽA

predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

podpredseda združenia
Mas Topoľa, o.z

