
 

 

                                        Zápisnica 

z XIX. zasadnutia Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach, 

konaného dňa  16. marca 2018 ( piatok) v kancelárii MAS TOPOĽA, o. z. v Dome služieb.  

 

Prítomní členovia Výkonného výboru: - podľa prezenčnej listiny.  

Neprítomní:  

Prítomní členovia Revíznej komisie: 

Neprítomní: 

Ostatní prítomní: 

Ing. Daniela Bednárová – manažér MAS 

Ing. Ľubomír Filo – administratívny pracovník MAS 

 

Program: 
1.    Otvorenie XIX. zasadnutia Výkonného výboru  MAS TOPOĽA, o. z. 

XIX. 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 XX. zasadnutí výkonného výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia 
nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak zasadnutie výkonného výboru nie je uznášania 
schopné.  Vzhľadom k tomu, že Výkonný výbor nebude na tomto zasadnutí prijímať žiadne 
uznesenia, navrhol v zasadnutí pokračovať. 
Predseda združenia predniesol návrh programu XIX. zasadnutia Výkonného výboru združenia. 
Pozvánku s programom dostali  všetci členovia Výkonného výboru mailom. 
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia Výkonného výboru.  

2.   Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o.z. 
       Predseda združenia Mikuláš Mašlej zdôraznil, že pripravované IX. zasadnutie VZ je volebné,   
       preto je potrebné dôkladne pripraviť: 
       program – Výkonný výbor a predseda  - Mikuláš Mašlej 
       pokyny k nominácii na členov orgánov združenia – Ing. Daniela Bednárová 
       hlasovacie lístky – Ing. Ľubomír Filo 
       techniku – Peter Hažer 
       výzdobu a banner MAS – Ing. Ľubomír Filo 
       priestory – Mikuláš Mašlej 
       fotky a info  z Ekumenickej bohoslužby  -  Ing. Daniela Bednárová, Peter Hažer 
       občerstvenie – Mikuláš Mašlej 
  
       V súlade s Rokovacím poriadkom  musia byť navrhnutí kandidáti do orgánov združenia na 
zasadnutí VZ osobne prítomní. Členovia  
       výkonného výboru sa dohodli na termíne VZ – utorok -27.3.2018 o 14.00 hod. a tiež na zasadnutí  
       Výkonného výboru pred VZ – pondelok -26.3.2018 o 14.30 hod.    
   



3.   Príprava  programu Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o.z. 
       Prítomní členovia VV a RK sa dohodli na nasledujúcich bodoch programu VZ: 

1.  Otvorenie  valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o. z. 
2. Voľba pracovných komisií  (návrhová, mandátová, volebná) 
3. Správa o činnosti MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2017 
4. Správa o činnosti revíznej komisie MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2017 
5. Všeobecné informácie:  

- Stav  podaných ŽoNFP na chod MAS a na animácie 
- Možnosti prefinancovania chodu MAS a animácie 
- Členská základňa, stav platenia členského 
- Možnosti získania 2% cez VIDIEK, n. o. 
- iné 

6. Správa mandátovej komisie MAS TOPOĽA, o. z 
7. Voľba orgánov MAS TOPOĽA, o. z.  
8. Diskusia 
9. Návrh na uznesenie Valného zhromaždenia 
10. Záver 

 
       
4. Rôzne 
 
5.Záver 
Za účasť prítomným členom VV a  RK sa poďakoval predseda  
 
 
Zapísala: Ing. Daniela Bednárová                                                    
                                                                                                         Mikuláš Mašlej 
                                                                                                                 predseda združenia 
                                                                                                                   MAS TOPOĽA, o.z. 

V Giraltovciach,  16. marca 2018 

                                             


