Zápisnica
Zo IV. zasadnutia Výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach,
konaného dňa 22. decembra 2014 ( pondelok) na obecnom úrade v Lúčke.
Prítomní členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny.
Neprítomní: ( Ing. Miroslav Čorba služobne vzdialený – ospravedlnený ).
Ing. Ľubomír Filo – manažér združenia na základe Mandátnej zmluvy.
Program:
1. Otvorenie IV. zasadnutia výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.
IV. zasadnutie výkonného výboru Mas Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda
združenia Mikuláš Mašlej. V úvode privítal prítomných členov výkonného výboru na IV. 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 IV. zasadnutia výkonného výbor združenia.
Pozvánku s programom obdŕžali všetci členovia výkonného výboru.
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.
Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo.
2. Informácie z príprav Integrovanej stratégii mikroregiónu Topoľa.
Informáciu z príprav a priebehu spracovania podkladov k vypracovanie Integrovanej stratégie
predniesol predseda VV Mikuláš Mašlej. VV zorganizoval 3 pracovné stretnutia k príprave IS a to
s podnikateľmi, stretnutie členov MAS s Ing. Hradiskou pri spracovávaní analytickej časti a to
analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia mikroregiónu, stretnutie členov i nečlenov MAS
s Ing. Homoľovou k oblastiam poľnohospodárstva, ktoré boli už schválené v rámci Programu
rozvoja vidieka.
V súčasnom období sa spracovávajú podklady kultúrnych a historických pamiatok obcí, potenciál
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy. Mikroregión ma vysoký potenciál pre
poľnohospodársku oblasť. Stratégia by mala byť spracovaná do mája 2015 a v rámci výzvy
predložená na schválenie. Skôr ako v mesiaci máj alebo jún sa nepredpokladá, že bude výzva
zverejnená a to z dôvodov, že zatiaľ nie sú EÚ schválené všetky operačné programy.
Člen VV Ing. František Kožlej načrtol problémy v poľnohospodárstve. Doposiaľ poľnohospodári
v mikroregióne nekoordinovali investičnú činnosť napr. pri zriaďovaní bitúnkov, či iných
strategických investícií. V Novom roku bude ako prvé stretnutie starostov obcí z mikroregiónu.
Je potrebné podchytiť podnikateľov a zapracovať ich požiadavky prednesené na pracovných
Stretnutiach a zapracovať v IS .
Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o postupe a príprave na spracovanie stratégie a a jej
priorít v oblasti poľnohospodárstva.
3. Prerokovanie žiadosti a schválenie nového člena MAS Topoľa, o. z.
O členstvo v združení požiadalo Poľovnícke združenie Topoľa Kuková. Združenie zaplatilo i členské
za rok 2014.
VV schvaľuje za člena MAS Topoľa, o. z.“ Poľovnícke združenie Topoľa, Kuková“.

4. Informácia o platení členských príspevkov.
Predseda združenia podal informáciu o platení členských príspevkov. Doposiaľ nezaplatilo členský
príspevok 11 členov. Sú to títo členovia:
a) - samospráva: Obec Okrúhle, obec Marhaň, obec Kobylnice,
b) - podnikateľský sektor: firma Geralt Giraltovce, firma Ormix, s. r. o. Giraltovce, Cigán Martin a
firma LD Partner Giraltovce.
c) - neziskový sektor: DHZ Radoma, MFK Slovan Giraltovce, OFK -Tatran Kračúnovce a
Pozemkové spoločenstvo Urbariátu a Komposesorátu Železník.
Predseda združenia navrhol zatiaľ nevylučovať členov – neplatičov. Upozorniť na povinnosť platieb
členského.
Predseda informoval , že podľa zvolených poslancov v obci Brezov, obec po nástupe nového
starostu podá prihlášku za člena MAS Topoľa, o. z.
Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov podá prihlášku za člena v budúcom roku.
VV berie na vedomie stav platenia členských príspevkov ako aj ďalšie informácie o nových členov
5. Diskusia
Predseda združenia informoval o tom, že 31.12.2014 končí zmluva jednej s doterajších
pracovníčok na DS a od 1.1.2015 nebude mať kto spracovávať materiály.
Predseda už predbežne rokoval s primátorom mesta p. J. Rubisom o možnosti zamestnania cez
spoločnú úradovňu a do pracovného pomeru na dobu určitú.
Odborníka na spracovanie materiálov k Integrovanej stratégii.
Ing. Filo informoval, že Vidiek, n. o. z 2% dane uhradila faktúru vo výške 150 p. Homoľovej a
to za prednášku pre budúcich možných žiadateľov v oblasti poľnohospodárstva – malých farmárov.
Čiastku 250 € previedla na účet MAS Topoľa, o. z. Tieto finančné prostriedky budú využité na úhradu
časti nákladov súvisiacich s prípravou IS v rozpočte MAS Topoľa.
6. Návrh na uznesenie zo IV. zasadnutia VV:
Návrh na uznesenie predniesol predseda združenia, ktoré bez zmien a pripomienok výkonný výbor
schválil.
Za prijatie boli 6 členovia, proti 0, zdržal sa 0.
7. Záver
Za účasť prítomným členom výkonného výboru sa poďakoval predseda občianskeho združenia.
Zapísal: Ing. Ľubomír Filo

Mikuláš Mašlej
predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

V Lúčke, 22. decembra 2014

Zapisovateľ: Ing. Ľubomír Filo

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

Overovatelia: Ing. Jozef Bodnár

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

Ján Roguľa

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

UZNESENIE
Zo IV. zasadnutia výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,
Giraltovce
konané na OcÚ v Lúčke
Uznesenie č.: 4/VV/2014

zo dňa: 22.12.2014

Výkonný výbor MAS TOPOĽA, o. z. na svojom 4. zasadnutí po prerokovaní bodov programu:
A. Berie na vedomie:
1. Informáciu o postupe a príprave na spracovanie stratégie a a jej
priorít v oblasti poľnohospodárstva.
2. Stav platenia členských príspevkov.
3. Potrebu zamestnania pracovníka v odbore ľudských zdrojov od 01.01.2015, pre obce,
nakoľko doterajší pracovníci v projekt cez DS týmto dňom končí
B. Schvaľuje:
1. Za člena MAS Topoľa, o. z.“ Poľovnícke združenie Topoľa, Kuková“.
C. Ukladá:
Predsedovi združenia:
- prerokovať s vedením mesta a spoločnej úradovne možnosti zamestnania pracovníka
pre prípravu a spracovanie podkladov pre stratégiu a zároveň pripraviť aj návrh na tohto
pracovníka a systém financovania
Termín: do 31.12.2014
Zodpovedný: Mikuláš Mašlej
predseda združenia Mas Topoľa o.z.

Manažérovi združenia :
- prerokovať a zabezpečiť so záujemcom o vstup za člena MA Topoľa, o. z. všetky
nevyhnutné dokumenty k jeho vstupu za člena združenia.
Termín: do 30.12.2014
Zodpovedný: Ing. Filo Ľubomír
manažér

Mikuláš MAŠLEJ
predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

Ing. Pavol PAĽA
podpredseda združenia
Mas Topoľa, o.z

