
Zápisnica 

z XI. zasadnutia výkonného výboru, revíznej komisie MAS Topoľa, o. z. Giraltovce, 

ktoré sa konalo dňa 25. 11.2016 o 15:00 hod. v kancelárii MAS Topoľa o. z. 

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

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 dostali členovia Výkonného výboru a Revíznej komisie emailom. 

Za zapisovateľku z XI. zasadnutia VV určená Mgr. Kristína Halečková. 

1.  Otvorenie XI. pracovného zasadnutia VV MAS Topoľa, o. z. . Pracovné zasadnutie otvoril 

predseda združenia, ktorý privítal prítomných členov VV a RK MAS Topoľa. 

2.  Prerokovanie žiadosti o schválenie č. 2 stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

a udelenie štatútu MAS Topoľa, o. z. v rámci opatrenia č. 19 a podopatrenia 19.2 – Podpora 

na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja. Predseda združenia podal 

k spracovaniu stratégie CLLD nasledovné informácie. Stratégia bola upravená v zmysle 

Dodatku č. 3. Ako kladne hodnotená stratégie na riadiacom orgáne boli v zmysle dodatku 

prepočítaná variabilná zložka a doplnené aktuálne dodatky v zmysle podopatrenia 19.2 a to 

Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie CLLD. Dňa 28.11.2016 bude zvolané V. 

zasadnutie Valného zhromaždenia, na ktorom bude členom združenia poskytnutá informácia o 

úprave finančného plánu a  o výške alokovaných prostriedkov na realizáciu. Okrem zmien vo 

výške prostriedkov prepočítaných podľa nových koeficientov nebude možné v stratégii 

upraviť záväzné monitorovacie ukazovatele, najmä počet pracovných miest. Dodatok 

k Stratégii CLLD bude v zmysle výzvy potrebné predložiť na riadiaci orgán a to MP a RV SR 

t. j. do 2. 12. 2016. 

3 .  Informácia o príprave vydávania bulletinu  Topoľanské  noviny. O príprave a vydávanie 

bulletinu hovoril Ing. Filo.  Sú navrhované dva varianty: 

a) mesačník 

b) štvrťročník 

Ing. Filo informoval o obsahovej náplni bulletinu, rozpočte a to vo výdajovej ako i príjmovej 

časti,  spoločenskej sfére a všetkých aktivitách podnikateľov, samospráv a neziskového 



sektoru. Bulletin bude určený pre samosprávy a na voľný predaj. 

4.  Informácia o  priebehu plnenia Akčného programu v okrese Svidník Informáciu poskytol 

Ing. Filo. 

Plnenie Akčného plánu prebieha postupne, ale pomaly.  Boli spracované požiadavky na 

zriaďovanie sociálnych  podnikov. Žiadatelia o SP sa môžu prihlásiť na odborné školenie 

v Prešove dňa 29.11. 2016. Spracovanie žiadosti a podnikateľské plány boli zaslané na 

prehodnotenie na Protimonopolný úrad . Doposiaľ nie je zriadená kancelária a prijatí 

zamestnanci. Požiadavka regiónu MAS Topoľa je prijať dvoch pracovníkov. Všetky finančné 

prostriedky plánované na rok 2016 budú presunuté na rok 2017. Budú sa upravovať niektoré 

žiadosti a vytvorené sú tiež podmienky na spracovanie žiadostí. Tieto, ale sú podmienené 

vytvorením pracovných miest. 

5.   R ô z n e  -  diskusia. 

V diskusii sa členovia aktívne zapojili do prípravy V. zasadnutia Valného zhromaždenia.   

Navrhovali, aby aktivity MAS Topoľa boli koordinované s plnením Akčného plánu  a zároveň 

požiadali predsedu MAS, aby presadzoval na regionálnej rade prijať dvoch pracovníkov do 

regionálnej kancelárie. 

6. Záver. 

Zasadnutie VV ukončil predseda združenia Mikuláš Mašlej, ktorý požiadal členov výboru 

a dozornej rady o aktivitách pri zviditeľňovaní činnosti MAS Topoľa 

V Giraltovciach dňa 25. Novembra 2016 

Zapísala:  Mgr. Kristína Halečková 

 

 

 

 

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

predseda MAS Topoľa o. z. Mikuláš Mašlej 

 


