
Zápisnica 

zo zasadnutia výkonného výboru, revíznej komisie MAS Topoľa, o.z. Giraltovce, ktoré sa 

konalo dňa 19.07.2016 o 15:00 hod. v kancelárii MAS Topoľa o.z. 

Predseda MAS Topoľa, o.z. zvolal Výkonný výbor na pracovné stretnutie 

s programom, ktorý je uvedený v pozvánke (viď. príloha). Pracovné stretnutie otvoril a viedol 

predseda združenia Mikuláš Mašlej a privítal prítomných členov VV. 

Pozvánku s programom obdŕžali členovia Výkonného výboru a Revíznej komisie emailom. 

Zapisovateľkou pracovného stretnutia bola určená Ing. Kristína Imrichová. 

1. Všeobecná informácia o stave schvaľovania MAS – štatútu 
Predseda informoval o stave schvaľovania Miestnych akčných skupín a o udeľovaní štatútov. 
Miestne akčné skupiny, ktoré dostali pozitívne hodnotenie, by zároveň mali dostať aj štatút. 
Zároveň prítomných informoval, že počet schválených Miestnych akčných skupín by sa mal 
zvýšiť a tým sa aj prerozdelí finančná alokácia pre MAS-ky tak, aby sa dokázalo zabezpečiť 
finančné pokrytie zvýšeného počtu MAS, Pripravuje sa ďalšie kolo výziev pre MAS. 
 

2. Schválenie prijatia nového člena 
V druhom bode programu bol za člena schválený – Peter Tchurik –SHR, Fijaš.  
Prítomní členovia Výkonného výboru jednohlasne odsúhlasili jeho prijatie. 
 

3. Schválenie členov výberovej komisie a monitorovacieho výboru v zmysle stanov 
 

Navrhovaní členovia 
 
Výberová komisia:  

 Za verejný sektor- Mgr. Ivančová Ivana, Mgr. Rubis Ján, Mašlej František, Kostár 
Vladimír 

 Za podnikateľský sektor- PaeDr. Jaroslav Kušnír, Ing. Kožlej Štefan, Juhas Peter 

 Za občiansky sektor- Juriš Ján, Mgr. Mašlej Jozef 
 
Monitorovací výbor:  

 Za verejný sektor- Chrzan Ján, Ing. Jech Martin 

 Za podnikateľský sektor- Jadlovský Martin, Malačina Jozef ml. 

 Za občiansky sektor- PaeDr. Baran Branislav 
 
Prítomní členovia Výkonného výboru jednohlasne odsúhlasili zloženie komisií. 
 

4. Rôzne – diskusia: 
 

 informácia o Akčnom pláne rozvoja okresu – stav prípravy  
Predseda združenia informoval o stave prípravy Akčného plánu okresu Svidník a jeho 
finalizácii na odsúhlasenie – pripomienkovanie rezortných ministerstiev. Všetky požiadavky 



obcí i podnikateľov boli do tohto plánu zakomponované. Poverení zástupcovia v tejto rade 
okresu sa pravidelne zúčastňovali pracovných rokovaní k tomuto Akčnému plánu. 
 

 informácia o podpore a účasti na akcii: ,,Ocenenie a ochutnávka destilátov regiónuˮ 
Predseda združenia informoval o prezentácii MAS o.z. na tejto spoločenskej akcii, na ktorej 
sa zúčastnili primátor mesta Giraltovce Mgr. Ján Rubis a predseda MAS o.z. Mikuláš Mašlej. 
 

 informácia o možnosti členstva v Regionálnej anténe NSRV SR Prešov  

Predseda združenia informoval o aktivitách tejto regionálnej antény. Táto agentúra získala 
od PPA – Rozvoja vidieka štatút Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj, ktorej 
hlavnými úlohami je spolupráca LEADER/CLLD a MAS. Oboznámil o možnosti členstva v tejto 
agentúre zatiaľ bez povinnosti platenia členského a VV nemal výhrady voči členstvu v tomto 
združení. Poz. V prípade platenia členských príspevkov v zmysle stanov tohto združenia VV 
prerokuje na novo členstvo v tomto združení. 
 
Úloha:  
Manažérky po vypracovaní zloženia komisií, MV a VK, zašlú mailom zloženie týchto komisií 
všetkým členom na pripomienkovanie k zloženiu komisií. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Kristína Imrichová 
 
Predseda MAS o.z. 
 

 

 


