
 

 

                                                         Zápisnica 
 

 

 

 Z X. Zasadnutia Valného zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

 konaného  dňa 13.12.2018 o 14,30 hod. v zasadačke MsÚ v Giraltovciach 

 

Program podľa pozvánky 

Prítomní podľa prezenčných listín 

Zapisovateľ: Ing. Ľubomír Filo, administratívny pracovník združenia 

 

1. Otvorenie X. Zasadnutia valného zhromaždenia. 

X. zasadnutie VZ otvoril predseda združenia Mikuláš Mašlej. Privítal prítomných členov, oboznámil 

ich s programom X. Zasadnutia VZ, úlohou ktorého je schváliť aktualizáciu stanov združenia 

a Stratégie CLLD „MAS Topoľa  – meníme sny na skutočnosť“. 

 

1a) schválenie programu rokovania 

K návrhu programu neboli prednesené žiadne pripomienky. Navrhnutý program bol jednomyseľne 

schválený. 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje program X. Valného zhromaždenia  MAS TOPOĽA, o. z. 
 
 

1b) voľba pracovných komisii: 

- navrhnutí členovia do mandátovej a návrhovej komisie: Ing. Miroslav Čorba, Ing. František Kožlej, 

Ondrej Packo. 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Miroslava Čorbu, Ing. Františka Kožleja, Ondreja Packa do 
mandátovej a návrhovej komisie: 
 

Navrhnutí členovia obidvoch komisii boli jednomyseľne schválení. 

 

1c) určenie zapisovateľa 

- za zapisovateľa bol určený Ing. Ľubomír Filo 

 



1d) overovatelia zápisnice 

- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Jozef Cauner  a Ján Homulka 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje Jozefa Caunera  a Jána Homulku za overovateľov zápisnice 

 
 

2. Správa o činnosti združenia MAS Topoľa, o. z., od posledného VZ.   

Správu o činnosti združenia predniesla Ing. Daniela Bednárová, manažérka združenia. Celková 

činnosť združenia  bola zameraná na spracovanie žiadostí o príspevky na chod MAS, aktualizácii 

záväzných dokumentov, chodu kancelárie a iných úloh vyplývajúcich pri zabezpečovaní príprav na 

implementačnú činnosť súvisiacu s realizáciou stratégie CLLD.   

V apríli 2018 bola schválená žiadosť na projekt: Financovanie prevádzkových nákladov na chod 

MAS, o schválenom projekte boli všetci členovia informovaní.  

26.4.2018 bola doplnená žiadosť o NFP na projekt: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS 

Topoľa – tzv. animácie. 

V mesiaci máj 2018 bola podaná ŽONFP na Financovanie implementácie stratégie CLLD a podpísanie 

Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt: Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS. 

Pracovníci kancelárie MAS spracovali novú web stránku. Informácia o stránke ako i informácia 

o úvere na prefinancovanie chodu MAS bola zaslaná všetkým členom. 

Dňa 30.5.2018 bola podpísaná zmluva o úvere so SLSP. 

V tomto mesiaci  sme sa zapojili do činnosti  Združenie pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o. z. , ktoré 

združuje MAS v Prešovskom a Košickom kraji. Záväzné členstvo musí prejednať a schváliť Valné 

zhromaždenie MAS TOPOĽA. 

V tomto mesiaci zamestnanci kancelárie MAS realizovali VO na chod MAS  – IKT a kancelársky 

nábytok. 

V mesiaci jún 2018 bola schválená ŽONFP na projekt: Podpora ma prevádzkové náklady a oživenie 

MAS. Zároveň bola podaná žiadosť na financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS za 

obdobie 1. 2018 – 4.2018 vo výške 19 064,12 €. 

V tomto mesiaci sa realizovalo i VO – účtovný softvér a pracovný stôl. 

V mesiaci júl 2018 boli aktualizované kritériá pre výber projektov a tiež bola doplnená žiadosť       na 

financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS.  

24.7. sa zamestnanci zúčastnili na stretnutí Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o.z. v Malom 

Kamenci. 



Zamestnanci doplnili žiadosti ŽOP č. 302051N5955001. Žiadosť po doplnení bola schválená. 

V mesiaci august 2018 bola vykonaná kontrola na mieste na financovanie nákladov za 1 – 4/2018 .  

Následne bola podaná žiadosť na Financovanie prevádzkových nákladov za obdobie 5/2018 – 

7/2018. Na základe výzvy na doplnenie ŽONFP na implementáciu CLLD bola žiadosť doplnená. 

31.8.2018 bol zaslaný návrh na uzavretie Zmluvy NFP z PRV na opatrenie 19.4-Podpora na 

prevádzkové náklady a oživenie a na opatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácii stratégie 

CLLD.  

V mesiaci september 2018 na základe Výzvy na doplnenie ŽOP na Financovanie prevádzkových 

nákladov na chod MAS za obdobie 5/2018 – 7/2018 vo výške 14 267,78 €. ŽOP bola v termíne 

doplnená. Zároveň bola doplnená  ŽONFP na Financovanie implementácie stratégie CLLD.  

V mesiaci október 2018 sa zamestnanci zúčastnili dvojdňového školenia k ITMS 2014+ v Prešove a 

konferencie MAS v Jasnej pod Chopkom. 

29.10. bola podaná ŽOP na Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS za obdobie 8/2018 

– 9/2018 na RO MPRV SR vo výške 9 522,52 €. 

V mesiaci november 2018 bola  činnosť tiež zameraná na úpravy dokumentov najmä z pohľadu 

potrieb k implementácii stratégie CLLD. 

V mesiaci november 2018 sa zamestnanci dňa 7.11.2018 zúčastnili pracovného stretnutia so 

zástupcami PSK na Úrade PSK s cieľom užšej spolupráce pri implementácii CLLD. 

Činnosť zamestnancov bola zameraná tiež na realizáciu VO na stolový kalendár MAS na rok 2019 

s vyhodnotením a následným podpísaním zmluvy o dielo. Dňa16.11.2018 bolo zasadnutie VV MAS 

ktorý mal v programe prípravu X. zasadnutia VZ MAS Topoľa. 

Zamestnanci MAS TOPOĽA sa v mesiaci november zúčastnili Česko-slovenskej konferencie „Projekty 

spolupráce“ v Starej Turej, tiež boli  na pracovnom stretnutí  MAS z PSK v Ľubotíne. V dňoch 28- 

30.11 2018 sa  predseda  a manažérka zúčastnili  zahraničnej cesty v Rakúsku. 

V mesiaci december 2018  prebehlo  stretnutie pracovnej skupiny LEADER/CLLD v Prešove. 

Pokračovali sme v podaní ďalšej ŽOP. Dňa 4.12.2018 bolo podané  doplnenie žiadosti na 

Financovanie prevádzkových nákladov za obdobie 10/2018 vo výške 5 465,76 €. Taktiež sme  

pripravovali  X. Zasadnutie VZ MAS TOPOĽA, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.12.2018. 

 

Návrh na uznesenie: 
VZ berie na vedomie Správu o činnosti združenia MAS TOPOĽA, o. z. od posledného zasadnutia VZ. 

 
  

 



3. Aktualizácia stanov združenia. 

Z dôvodov príprav výziev na implementáciu CLLD je potrebné aktualizovať stanovy v súlade s 

Usmernením č. 3  RO pre PRV.  Z pohľadu volieb do samospráv došlo  k  zmenám štatutárov v troch 

obciach. 

Obec Brezov – za nového starostu a štatutára bol zvolený Ladislav Lukač. 

Obec Matovce – za nového starostu a štatutára bol zvolený Lukáš Suchanič. 

Obec Radoma – za nového starostu a štatutára bola zvolená Daniela Zelonkayová. 

Stanovy boli doplnené v článku 1 základné ustanovenia v bode 1.2. kde záujmové zoskupenia 

nemajú viac ako 49% hlasovacích práv 

Bod 1.2. bo doplnený o bod 1.2.1., v ktorom sú zadefinované záujmové skupiny a o body 1.2.2, 

1.2.3.,  1.2.4., kde sú vymenované konkrétne záujmové skupiny verejného sektora, podnikateľského 

sektora a občianskeho sektora. K zmenám a rozšíreniu došlo i v bode 1.3...ktorej je schválená 

stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou a ktorej je udelený štatút MAS. 

Doplnený bol článok 3 o úlohy a činnosti MAS. 

V článku  4. Bol doplnený bod 4.5. Povinnosti členov MAS. 

V článku 5 sa dopĺňa bod 5.1.1. ohlasovacie práva a 5.1.2. zastupovanie štatutára len na základe 

písomného plnomocenstva. 

Mení sa bod 5.1.7. forma prijatia nových členov a rozširuje sa plnenie úloh súvisiacich s CLLD 

a implementáciou stratégie CLLD.  

Čl. 5 sa dopĺňa o body 5.1.11 až 5.1.14 

Bod 5.2 Výkonný výbor (Výkonný orgán) sa dopĺňa bod 5.2.1. a zodpovednosti a súčinnosti, v bode 

5.2.2 o vykonávaní úloh VV v CLLD  dopĺňa sa bod 5.2.8 – člen VV nemôže byť členom kontrolnej 

komisie. 

Bod 5.2.9 Konkretizuje: Členská základňa musí byť zastúpená vo VV každou záujmovou skupinou 

V bode 5.3. sa v bodoch 5.3.1. 5.3.3. rozširujú činnosti predsedu a dopĺňa sa tiež bod 5.3.4. a 5.3.5. 

V bode 5.4. Výberová komisia sa rozširujú jej činnosti a doplňujú sa tiež o bod 5.4.8 až 5.4.12. 

V bode 5.5. Monitorovací výbor sa rozširujú činnosti a dopĺňa sa o bod 5.5.8. 

Mení sa článok 6 Kancelária MAS, kde v bode 6.1. úlohy a činnosti pracovníkov sú definované 

v Organizačnom poriadku združenia. 

Mení sa obsah článku 9 Záverečné ustanovenia. Mení sa bod 9.1, 9.2., a 9.3.  

 

 

 



Návrh na uznesenie: 
V zmysle čl. 5.1.7. Stanov združenia – Valné zhromaždenie schvaľuje aktualizáciu stanov  MAS 
TOPOĽA, o.z.  v súlade s Usmernením RO pre PRV SR 2014 - 2020 č.3 a verziou 1.8  Systému riadenia 
CLLD /LEADER a komunitný rozvoj/ pre programovacie obdobie 2014 – 2020  
 

4. Aktualizácia Stratégie CLLD vedeného komunitou MAS TOPOĽA, o. z. s názvom „ MAS TOPOĽA - 

meníme sny na skutočnosť. 

Aktualizácia Stratégie CLLD sa riadila vydaným Usmernením č.3  RO pre PRV.  

Návrh na uznesenie: 
V zmysle čl. 5.1.7. Stanov združenia – Valné zhromaždenie schvaľuje Verziu 1.0 Stratégie CLLD 
vedenej komunitou MAS TOPOĽA, o.z. s názvom ,,MAS TOPOĽA – meníme sny na skutočnosťˮ 
v súlade s usmernením RO pre PRV SR 2014 -2020 č.3 a verziou 1.8  Systému riadenia CLLD /LEADER 
a komunitný rozvoj/ pre programovacie obdobie 2014 – 2020  

 
5. Diskusia 

V diskusii neboli prednesené nijaké návrhy a pripomienky. 

 

6. Správa mandátovej komisie: 

Mandátová komisia skonštatovala, že z celkového počtu 63 členov bolo prítomných 43 členov, čiže  

68 % účasť. Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné.  

 

7. Návrh na uznesenie: 

Návrh na uznesenie predniesol Ing. Miroslav Čorba. 

Proti predložením návrhom na uznesenie neboli prednesené žiadne pripomienky. VZ jednomyseľne 

schválilo Uznesenie č. 11/VZ/2018 

 

8. Záver 

Valné zhromaždenie ukončil predseda MAS Mikuláš Mašlej. Poďakoval prítomným za ich účasť a 

vzhľadom k blížiacim sa Vianočným sviatkom poprial ich pokojné a požehnané prežitie. 

 

Zápisnicu napísal: Ing. Ľubomír Filo – administratívny pracovník MAS. 

Zápisnicu overili: 

 

 

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

               Jozef Cauner                                                                Ján Homulka 



                

 
 

 


