
                                       Zápisnica 
Zo  VII. zasadnutia Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach, 
konaného dňa  09. 09. 2015 ( streda) 0 14,30 hod. v kancelárii Mas Topoľa, o. z.  v Dome služieb.   
 
        Prítomní všetci členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny.  

        Ing. Ľubomír Filo – manažér združenia na základe Mandátnej zmluvy. 

 

Program: 
1. Otvorenie VII. zasadnutia výkonného výboru  MAS TOPOĽA, o. z. 
    VII. zasadnutie výkonného výboru Mas Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda    
    združenia Mikuláš Mašlej.  
    V úvode privítal  prítomných členov výkonného výboru na VII. 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 VII. zasadnutia výkonného výbor združenia.  
    Pozvánku s programom obdŕžali   všetci členovia výkonného výboru emailom.  

Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.  
Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo. 

2. Informácie o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV na prípravu Miestnej     
    stratégie rozvoja územia MAS Topoľa, o. z., v rámci prípravnej podpory .  
    Informáciu o podaní žiadosti v zmysle výzvy č. 4/PRV/2015 opatrenie č. 19, podopatrenie     
    19.1 – Prípravná podpora  bola podaná v stanovenom termíne do 28. 08. 2015. Vyplnenie žiadosti   
    bolo komplikované, najmä prílohy ktorých obsah  sa počas prípravy menil. Všetky podklady      
    a prílohy vrátane VO boli  k žiadosti načas  zabezpečené. Je predpoklad, že žiadosť o nenávratný      
    finančný príspevok vo výške 12 500 EUR bude úspešná a schválená. 
          Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok   
          podľa rozpočtu  vo výške 12 500 EUR.  
3. Prerokovanie a schválenie materiálov analýz zdrojov územia obcí v rámci územia MAS Topoľa       
    z hľadiska stratégie CLLD.   
    Miestna stratégie je postupne spracovávaná v stanovenej štruktúre. Doposiaľ sú spracované        
    základné informácie ( údaje ) o MAS, vymedzenie oblasti a obyvateľstva územia MAS Topoľa.      
    Kompletne je spracovaný audit a popis obcí  ( prírodné podmienky, história a administratívne     
    začlenenie. Materiál bude odovzdaný zástupcom obcí v stredu na pracovnom stretnutí. Emailom     
    tiež zástupcovia dostali analýzu zdrojov územia, SWOT analýzu a identifikáciu potrieb. Na       
    prerokovanie v písomnej forme bola predložená i vízia územia v roku 2025 a názvy stratégie. Pre            
    členov MAS Topoľa budú názvy a obsah a forma vízie a motto predložené členom MAS a verejnosti        
    po konzultácii s koordinátorkou projektu.  
             VV berie na vedomie správu o spracovaní analytickej časti MSRU. Odporúča prerokovať na        
             pracovnom stretnutí názov stratégie, víziu pre územie MAS Topoľa do roku 2025. 
            VV ukladá predsedovi združenia prekonzultovať s koordinátorkou projektu obsah a formu      
            vízie, názvov stratégie a motto, tieto potom predložiť k verejnej diskusii.  
4. Informácia o stave členskej základne, finančnej disciplíne členov MAS v platbách za členské       
    a plnení zmluvy o združení finančných prostriedkov v zmysle článku III. Tejto zmluvy na úhradu      
    nákladov spojených s prípravou MSRU. 
    Informácie poskytol predseda združenia Mikuláš Mašlej. Stav členskej základne zostal nemenný.        
    V počte členov prevyšuje súkromný sektor členov samosprávy, čo zodpovedá zásadám  
    partnerstva. 



    Finančná disciplína sa oproti minulému roku zlepšila. Neplatičom boli zaslané výzvy na úhradu      
    členského za rok 2014 a 2015. 
    S jednotlivými obcami MAS Topoľa, o. z., uzatvorili zmluvu o združení finančných prostriedkov na  
    prefinancovanie projektu prípravy miestnej stratégie. Po záverečnom vyúčtovaní a po  
    refundácii projektu budú prostriedky obciam vrátené. Podpísané zmluvy s výzvou o zaplatenie   
    finančných  prostriedkov zmysle zmluvy budú odovzdané na pracovnom stretnutí 10.09.2015.  
          Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o členskej základni, finančnej disciplíne a plnení       
          zmluvy o združení finančných  prostriedkov s obcami. 
 
    
5. Diskusia a rôzne. 
     V diskusii Ing. Filo informoval členov VV že vo firme LD Partner, s. r. o. došlo v zmysle      
     Živnostenského zákona k postupnému zániku. Namiesto tejto firmy je nástupnou firmou  ALB      
     trade, s. r. o., Kukorelliho 1/592. 
           VV schvaľuje zmenu firmy LD Partner s. r. o., na firmu ALB Trade, s. r. o., Týmto všetky práva 
           a povinnosti vyplývajúce z členstva v združení prechádzajú na firmu ALB Trade, s. r. o. 
           Giraltovce. 
     
 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  4 členovia,  proti 0, zdržal sa 0. 
  7 . Záver. 
     Prítomným členom VV poďakoval za účasť predseda združenia. Požiadal členov VV, aby sa aktívne     
     zapojili do procesu spracovania MSRÚ a vyhľadávali lídrov, ktorí budú ochotní spolupracovať pri     
     tvorbe stratégie, najmä pri vyhľadávaní ďalších spolupracovníkov.  
 
 
    Zapísal: Ing. Ľubomír Filo                                                      
                                                                                                         Mikuláš Mašlej 
                                                                                                               predseda združenia 
                                                                                                                   Mas Topoľa, o. z. 

    V Giraltovciach dňa 9. septembra 2015 
 
 
 
    Zapisovateľ:    Ing. Ľubomír Filo      ------------------------------------------------------- 
 
    Overovatelia: Ing. Miroslav Čorba  ------------------------------------------------------- 
 
                                      Ján Roguľa         -------------------------------------------------------                                  

                                             

 

 

 



UZNESENIE 

Zo VII. zasadnutia výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

                                                                      Giraltovce    
                            konané  v kancelárii MAS Topoľa, o. z. v Dome služieb 
                   Uznesenie  č.:  7/VV/2015                                                          Dňa: 09.09.2015 

                    Po  prerokovaní    bodov programu Výkonný výbor MAS TOPOĽA, o. z.: 

 
A. Berie na vedomie: 

1.  Informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spracovanie MSRU.  
                   2.  Správu o spracovaní analytickej časti MSRÚ. 
                   3.  Informáciu o stave členskej základni, finančnej disciplíne a plnení zmluvy o združení       
                        finančných prostriedkov s obcami. 
 
             B. Schvaľuje: 
                   1. Program zasadnutia VV.  
                   2. Zmenu firmy LD Partner, s. r. o., na firmu ALB Trade,s. r. o., ako nového člena MAS od 
.                      2.9.2015. 

 
               C. Ukladá: 
                   1. Predsedovi združenia prekonzultovať s koordinátorkou projektu obsah a formu vízie,      
                       názvov stratégie a motto. Tieto potom predložiť k verejnej diskusii. 
. 

      
         

                    Spracoval: Ing. Ľubomír Filo manažér 
 
 
 
 
 
                                  Mikuláš  MAŠLEJ                                              Ing. Pavol PAĽA 

     predseda združenia                                           podpredseda združenia 
        Mas Topoľa, o. z.                                                   Mas Topoľa, o .z                  

 

 


