
                                       Zápisnica 
Zo  VI. zasadnutia Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach, 
konaného dňa  15. júla 2015 ( streda) 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 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.   
    Predseda združenia predniesol návrh programu VI. zasadnutia výkonného výbor združenia.  
    Pozvánku s programom obdŕžali   všetci členovia výkonného výboru e-mailom.  

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

2. Informácie o príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV na prípravu Integrovanej     
    stratégie rozvoja územia MAS Topoľa .  
    Informáciu z príprav a priebehu spracovania podkladov k vypracovaniu žiadosti v zmysle výzvy č.     
    4/PRV/2015 opatrenie č. 19, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora a metodiky k žiadosti sú     
    spracované nasledovne: 
    Nevyhnutné podklady podľa metodiky sú priebežne zabezpečované.  
    Žiadosť o poskytnutie NFP je spracovaná na  85%. V súčasnosti prebieha výberové konanie      
    v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na služby „ Spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja  
    územia Mas“ a“ Koordinácia marketingových aktivít a zber informácii pre spracovanie ISRÚ pre Mas  
    Topoľa“. Výber úspešného dodávateľa bude podľa výzvy dňa 21.07.2015. Výber bude uskutočnený 
     v zmysle zákona o verejnom obstaravaní.      
    Ostatné potrebné prílohy k žiadosti a vyjadrenia organizácii a úradov boli    kompletne zabezpečené 
   podľa prílohy a žiadosti. Je predpoklad, že žiadosť o nenávratný finančný  príspevok k Prípravnej 
   podpore bude predložená na schválenie  do 28.07.2015. 
    VV  berie na vedomie informáciu o príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok       
     na spracovanie ISRU. 
    Ukladá predsedovi predložiť žiadosť na Platobnú agentúru MPRV  do 28.07.2015 
    
3. Prerokovanie  a schválenie návrhu rozpočtu k výzve. 
    Návrh rozpočtu bol pripravený predsedom združenia a jeho manažérom. Navrhujú aby nebol     
    rozpočet predložený  v plnej výške , ale len vo výške 12 500 EUR a to z dôvodov získania bodov. 
    O členstvo v združení požiadalo Poľovnícke združenie Topoľa Kuková. Združenie zaplatilo i členské  
    za rok 2014. 
      VV schvaľuje výšku rozpočtu na spracovanie ISRU vo výške 12 500 EUR.  
 
4. Prerokovanie a schválenie Internej smernice združenia o uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z.     
     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä v súvislosti s § 41      
     zákona    č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF.  
    S obsahom tejto normy oboznámil členov výboru Ing. Filo autor smernice. Vysvetlil základné pojmy     
    vyskytujúce sa v smernici a postupy verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávateľa. Pri     



    finančných limitoch sa zmienil najmä o podlimitných zákazkách od 1 000 EUR do 40 000 EUR.   
    Zároveň sa zmienil o elektronickej aukcii a verejnom trhovisku ak i zriaďovaní komisii na výber  
   dodávateľa. Najmä poukázal na nevyhnutnosť, že pri poskytovaní nenávratných finančných  
   prostriedkoch sa vyžaduje priložiť prílohy z VO podľa vždy platnej metodiky. Hovoril aj o tom, že pri  
   niektorých zákazkách nie je treba vykonávať VO. 
    VV schvaľuje Internú smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v znení      
    neskorších zákonov a predpisov. 
    Ukladá predsedovi združenia uplatňovať smernicu o VO pri jednotlivých žiadostiach v plnom 
    rozsahu. 
 
   5. Diskusia 
   Predseda združenia informoval členov VV o pracovnej porade so zástupcami samospráv – členmi     
   MAS o podpise Zmluvy o združení finančných prostriedkov na predfinancovanie prípravy  
   a spracovania ISRU. Výška fin. prostriedkov je stanovená podľa počtu obyvateľov. 
   Združené finančné prostriedky budú po úhrade vrátené samosprávam 
   Ing. Filo informoval členov VV o postupe prípravy ISRU najmä spracovaní analytickej časti. Hovoril     
   o tzv. multifondovom financovaní z EPFRV a EFRR. 
  
 
   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 Giraltovciach dňa 15. Júla 2015 
 
 
 
Zapisovateľ:    Ing. Ľubomír Filo      ------------------------------------------------------- 
 
Overovatelia: Jozef Bodnár             ------------------------------------------------------- 
 
                         Ing.Pavol Paľa           -------------------------------------------------------                                  

                                             

 

 

 

 



 

UZNESENIE 

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

                                                                      Giraltovce    
                            konané  v kancelárii MAS Topoľa, o. z. v Dome služieb 
                   Uznesenie  č.:  6/VV/2015                                                          Dňa 16.07.2015 

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

 
A. Berie na vedomie: 

1.  Informáciu o príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spracovanie ISRU.  
                   2.  Stav platenia členských príspevkov. 
 
             B. Schvaľuje: 
                   1. Výšku rozpočtu na spracovanie ISRU vo výške 12 500 EUR.  
                   2. Internú smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. v znení      
                       neskorších zákonov a predpisov. 

 
               C. Ukladá: 
                   1.  Predsedovi združenia predložiť do 28.07.2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok      
                         na platobnú agentúru MPRV v zmysle výzvy č. 4/PRV/2015. 
                    2. Predsedovi združenia uplatňovať smernicu o VO pri jednotlivých žiadostiach v plnom       
                        rozsahu. 
. 

      
         

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

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

 

 


