
 Zápisnica 

Zo XIV. zasadnutia Výkonného výboru MAS Topoľa, o. z. Giraltovce, ktoré sa konalo 

dňa 12.06.2017 o 10:00 hod. v kancelárii MAS Topoľa o. z. 

Predseda MAS Topoľa, o. z. zvolal Výkonný výbor na XIV. zasadnutie VV s programom, 

ktorý je uvedený v pozvánke (viď. príloha).  

Pozvánku s programom dostali členovia Výkonného výboru emailom. 

 Pracovné stretnutie otvoril a viedol predseda združenia Mikuláš Mašlej, ktorý privítal 

prítomných členov výboru a zároveň ich oboznámil s programom. K programu členovia nemali 

pripomienky. Zároveň ospravedlnil Ing. Františka Kožleja z neúčasti na zasadnutí VV z dôvodov 

nevyhnutných pracovných povinností. 

Za zapisovateľku z XIV. zasadnutia VV predseda určil Mgr. Kristínu Halečkovú. 

1. Príprava CLLD stratégie MAS Topoľa, o. z. - predseda prítomných informoval o príprave 

a priebehu spracovania stratégie k novej výzve 21/PRV/2017. Na základe tejto výzvy je 

potrebné urobiť zmeny v zmysle aktualizácie Metodického pokynu na spracovanie stratégie 

CLLD. Informoval prítomných členov, že sa predĺžil termín podávania žiadostí o schválenie 

Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných 

skupín do 30.06.2017.  

2. Vypracovanie dodatku k stanovám MAS Topoľa, o.z. – na webovom sídle PPA  bola 

zverejnená aj informácia o usmernení MPaRV SR z 22.05.2017, že je nevyhnutná zmena 

stanov u tých združení, ktoré nemajú jasne zadefinované výkonné orgány. Tieto zmeny je 

potrebné riešiť dodatkom k stanovám a predložiť na MV SR. 

3. Nastavenie opatrení a projektových zámerov – dňa 14.06.2017 sa uskutoční pracovné 

stretnutie všetkých členov MAS, kde sa prerokujú a aktualizujú ich projektové zámery 

s konkrétnymi jednotlivými opatreniami, ktoré budú súčasťou akčného plánu stratégie. 

Posledný termín úprav opatrení je do 16.06.2017. 

4. Príprava Valného zhromaždenia pre schválenie stratégie CLLD – predseda navrhol, aby 

Valné zhromaždenie bolo zvolané na 23.06.2017 t.j. v piatok v zasadačke Mestského úradu 

v Giraltovciach. Na VZ budú poskytnuté informácie o výsledku spracovania Stratégie CLLD 

a zároveň táto stratégia bude VZ schvaľovaná. 

             Záver – Jednotliví členovia predniesli svoje názory k celkovej príprave, realizácii a k 

postupom pri príprave budúcich aktivít MAS Topoľa. 

 



V Giraltovciach dňa 13. júna 2017 

Zapísala:  Mgr. Kristína Halečková 

 

 

 

 

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

predseda MAS Topoľa o. z. Mikuláš Mašlej 

 

 


