Zápisnica
zo VI. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach,
konaného dňa23. 07.2019( pondelok)o 10,00 hod. v zasadačke MAS TOPOĽA v Dome služieb.

Prítomní: členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: Ing. Pavol Paľa, Ing. František Kožlej, Jozef Bodnár.
zamestnanci kancelárie MAS: Ing. Daniela Bednárová, Peter Hažer, Ing. Ľubomír Filo
Program:
1. Otvorenie VI. Zasadnutia výkonného výboru MAS TOPOĽA, o.z.
VI. zasadnutie výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda
združenia Mikuláš Mašlej. V úvode privítal prítomných členov výkonného výboru na VI. zasadnutí
výkonného výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je prítomná nadpolovičná väčšina
členov a tak zasadnutie výkonného výboru je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Ján Packa a Mgr. Ivana Ivančová
Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Ľubomír Filo.
Následne predseda združenia predniesol návrh programu VI. zasadnutia výkonného výboru
združenia. Všetci prítomní členovia VV program jednomyseľne schválili. Pozvánku s programom
dostali všetci členovia výkonného výboru emailom.
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.
Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo.
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Ján Packa a Mgr. Ivana Ivančová
2. Aktuálne informácie o stave implementácie stratégie CLLD
Informácie o stave implementácie MAS TOPOĽA poskytla Ing. Bednárová, manažérka MAS.
V rámci PRV MAS TOPOĽA vyhlásila dňa 24.06.2019 výzvu na podopatrenie PRV 7.2. Jej ukončenie
je stanovené na 23.08.2019, dokedy majú žiadatelia - obce predložiť žiadosti. II. Kolo bude neskôr
podľa harmonogramu jednotlivých výziev. Zároveň bola vyhlásená výzvy na odborných hodnotiteľov.
Výzva na podopatrenie PRV 7.4 je na kontrole na PPA. Kancelária zároveň pripravuje do konca roku
vyhlásiť výzvu na podopatrenie 4.2 z PRV pre farmárov.
ŽoNFP na implementáciu stratégie IROP je na hodnotení. Zamestnanci MAS sú v kontakte
s podnikateľmi v súvislosti s aktualizáciou pripravených projektových zámerov. Predpokladá sa, že
jedna výzva bude ešte v tomto roku. Spolufinancovanie, ktoré malo byť odlišné pre malé a veľké
podniky zostáva rovnaké pre malé i veľké podniky.
MAS TOPOĽA je časovo pripravená zvládnuť jednotlivé výzvy a ich hodnotenie.
Žiadosti o platbu za II. Kvartál na chod MAS bude predložená do konca mesiaca júl. Ich
schvaľovanie je dlhodobé a nastávajú veľké problémy s financovaním prevádzkových nákladov
i animácie.
Otvorené zostávajú i zdroje pre neziskový sektor. Tieto boli zlikvidované jednotlivými opatreniami
zo strany MPaRV SR. Tretí sektor sa bude riešiť cez dotácie VUC. Ich výška bude závisieť od rozpočtu
VUC, ktorý plánuje v roku 2020 alokovať na dotácie finančné zdroje vo výške 5% z rozpočtu kraja, čo
je cca 5 mil. eur. Otvorená zostáva metodika ich nadstavenia a následne ako budú vyhlasované
jednotlivé výzvy.

3. Štatút výberovej komisie MAS TOPOĽA, o. z. – prerokovanie a schválenie.
So štatútom výberovej komisie oboznámila prítomných členov VV Ing. Ivana Ivančová, členka VV.
Štatút platí pre všetky výzvy. Sú stanovené kritéria podľa ktorých môžu byť schvaľovaní členovia
výberových komisii za samosprávu, podnikateľský a neziskový sektor. Štatút a členov komisie
schvaľuje VV.
4. Menovanie výberovej komisie pre podopatrenie PRV 7.2
Predseda VV predstavil navrhovaných členov a náhradníkov výberovej komisie pre podopatrenie
PRV 7.2:
Záujmová skupina verejného sektora:
– Anna Stašková, starostka obce Želmanovce
- Mgr. Ján Rubis , primátor mesta Giraltovce
- František Mašlej, starosta obce Kračúnovce
-Jozef Kuziak, starosta obce Marhaň
- Mgr. Lukáč Suchanič, starosta obce Matovce - náhradník

Záujmová skupina podnikateľského sektora:
– Jaroslav Kušnír, K.B.REAL, s. r. o. Giraltovce
- Ing. Ladislav Lukáč , LUDUS, s. r. o. Giraltovce
- Anna Štinčíková, ALB Trade, s. r. o. Giraltovce
- Ing. Viktória Chovancová AGRO VP, s. r. o. Giraltovce -

náhradník

Záujmová skupina občianskeho sektora:
- Ján Juriš, Železník
- Jozef Mašlej , Dobrovoľný hasičský zbor Lúčka
- PaedDr. Martin Košala SSOŠ, Giraltovce

- náhradník

Členovia VV navrhli, aby namiesto PaedDr. Martin Košalu zo SSOŠ, Giraltovce
tretí sektor Mária Osifová Jednota dôchodcov SR, Giraltovce.

bola navrhnutá za

Výkonný výbor jednomyseľne schválil všetkých navrhovaných členov komisie a náhradníkov.
5. Diskusia
V rámci diskusie Ing. Bednárová oboznámila členov VV s prípravami jednotlivých žiadateľov. V piatok
26.07.2019 o 13:00 hod. v zasadačke bude pracovné stretnutie k výzve na podopatrenie 7.2.

6. Návrh na uznesenie:
VV MAS TOPOĽA, o. z.

Berie na vedomie:
1. Aktuálne informácie o stave implementácie stratégie CLLD

Schvaľuje:
1. Program zasadnutia VV
2. Štatút výberovej komisie bez pripomienok.
3. Členov výberovej komisie ku podopatreniu PRV 7.2
Záujmová skupina verejného sektora:
Anna Stašková, starostka obce Želmanovce
Mgr. Ján Rubis , primátor mesta Giraltovce
František Mašlej, starosta obce Kračúnovce
Jozef Kuziak, starosta obce Marhaň
Mgr. Lukáč Suchanič, starosta obce Matovce - náhradník
Záujmová skupina podnikateľského sektora:
Jaroslav Kušnír, K.B.REAL, s. r. o. Giraltovce
Ing. Ladislav Lukáč , LUDUS, s. r. o. Giraltovce
Anna Štinčíková, ALB Trade, s. r. o. Giraltovce
Ing. Viktória Chovancová AGRO VP, s. r. o. Giraltovce Záujmová skupina občianskeho sektora:
Ján Juriš, Železník
Jozef Mašlej , Dobrovoľný hasičský zbor Lúčka
Mária Osifová Jednota dôchodcov SR, Giraltovce

náhradník

- náhradník

Ukladá:
1. manažérke MAS Topoľa spracovať menovacie dekréty a predložiť k podpisu predsedovi
VV MAS Topoľa k podpisu.
2. manažérke MAS Topoľa odovzdať oproti podpisu prevzatie jednotlivým členom menovacie
dekréty.

7. Záver: Zasadnutie VV ukončil predseda VV MAS Topoľa, o. z. Mikuláš Mašlej

V Giraltovciach dňa 25. júla
Overil:
Zapísal: Ing. Ľubomír Filo
.......................................................
Mikuláš Mašlej,
predseda VV
MAS TOPOĽA, o.z.

Mgr. Ivana Ivančová členka VV....................................................
Ján Packo, člen VV ......................................................................

