
Zápisnica 

z I.  zasadnutia Výkonného výboru a Revíznej komisie  MAS TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach, konaného 

dňa  6. apríla 2018 ( piatok) v kancelárii MAS TOPOĽA, o. z. v Dome služieb. 

 

Prítomní členovia výkonného výboru: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miroslav Mihok, Bc 

Prítomní členovia revíznej komisie: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 
1.    Otvorenie  

     I. zasadnutie výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z. ( ďalej len združenie), otvoril predseda 
združenia Mikuláš Mašlej.  V úvode privítal  prítomných členov Výkonného výboru a Revíznej 
komisie  združenia ( ďalej len VV združenia a RK združenia ) v Giraltovciach na XXI. spoločnom 
zasadnutí  a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
a tak je zasadnutie  uznášania schopné.   
         Za zapisovateľa určil Ing. Danielu Bednárovú, manažérku MAS TOPOĽA, o.z.. Za overovateľov 
zápisnice určil Mgr. Ivanu Ivančovú, starostku obce Soboš a Andreja Packu, predsedu DHZ 
Giraltovce. 
     Predseda združenia predniesol návrh programu XXI. zasadnutia. Pozvánku s programom dostali  
všetci členovia  VV združenia a RK združenia mailom. 
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.  

2.   Informácia o uskutočnenom Valnom zhromaždení   MAS TOPOĽA, o.z. 
             Mikuláš Mašlej, predseda MAS TOPOĽA, o.z. informoval o uskutočnenom Valnom zhromaždení 
MAS TOPOĽA, o.z. dňa 27.3.2018. Na tomto VZ prebehli voľby  členov VV združenia a RK združenia zo 
všetkých troch záujmových skupín – verejného, súkromného a občianskeho. Do Výkonného výboru boli 
zvolení: - za verejný sektor (3), Mikuláš Mašlej 27 hlasov, Jozef Bodnár 22 hlasov a Ivančová Ivana 17       
                 hlasov. 
               - za súkromný sektor (2), Ing. Paľa Pavol 31 hlasov, Ing. Kožlej František 31 hlasov. 
               - za občiansky sektor (2), Bc. Mihok Miroslav 31hlasov, Packo Andrej 27 hlasov. 
 
    
3.   Voľba predsedu a podpredsedu  Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o.z. 
     Členovia VV združenia si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu. Za členov volebnej komisie 
boli navrhnutí členovia Revíznej komisie:  Ing. Miroslav Čorba , Juraj Mitaľ a Anton Andrijko. Za 
predsedu Volebnej komisie bol navrhnutý Anton Andrijko. 
     Ing. František Kožlej navrhol, aby voľby boli verejné. Zároveň navrhol Mikuláša Mašleja za kandidáta 
na predsedu združenia a Ing. Pavla Paľa za podpredsedu združenia. Vzhľadom k tomu, že nikto nemal 
iný návrh, hlasovalo sa o tomto návrhu.  
      Zo 6 prítomných členov VV združenia za Mikuláša Mašleja  na predsedu združenia  hlasovalo 5 ľudí, 
zdržal sa 1 a proti bol 0. 
       Zo 6 prítomných členov VV združenia za Ing. Pavla Paľa na podpredsedu združenia  hlasovalo 5 ľudí, 
zdržal sa 1 a proti bol 0. 
        Členovia výkonného výboru  jednomyseľne zvolili  Mikuláša Mašleja  za predsedu združenia   
Ing. Pavla Paľa za podpredsedu združenia 

 



  4. Voľba predsedu Revíznej komisie MAS TOPOĽA, o.z. 
              Anton Andrijko, člen RK združenia navrhol, aby sa predsedom RK združenia stal Ing. Miroslav 
Čorba. Tiež navrhol verejné hlasovanie. 
           Z 3 prítomných členov RK združenia za návrh  Ing. Miroslava Čorbu    na predsedu RK združenia  
hlasovali 2 ľudia, zdržal sa 1 a proti bol 0. 
Členovia revíznej komisie  jednomyseľne schválili Ing. Miroslava Čorbu    za predsedu RK združenia 
        
    
        
 5. Diskusia – rôzne    
      V tomto bode Mikuláš Mašlej, predseda združenia informoval, že v mesiaci apríl by sme mali mať 
podpísanú zmluvu o poskytnutí NFP na chod MAS. Od termínu podpísania zmluvy sa odvíja termín  
vyhlásenia prvej výzvy. 
       Tiež sa venoval problematike prefinancovania projektu. Predbežné rokovania so zástupkyňou SLSP 
sú pozitívne, pretože SLSP má už pripravené produkty pre MAS s výhodným 1 % úrokom  a poplatkom 
vo výške 0,01%. MAS potrebuje prefinancovať chod do 10/2019  s vyúčtovaním do 12/2019  a animácie 
MAS do 12/2023. Predpokladaný úver môže byť v rozsahu cca 50.000 € - 100.000 €. Po schválení zmluvy 
o poskytnutí NFP na chod MAS bude zvolané VZ alebo VV, v súlade so stanovami,  aby poverilo 
predsedu komunikovať s bankovým sektorom o poskytnutí úveru na prefinancovanie chodu MAS. 
      Okrem toho informoval o aktuálnej výzve na poskytovanie dotácii PSK na oblasť športu, kultúry 
a sociálnych vecí, ktorá má uzávierku 13.4.2018. 
       Ing. Ivana Ivančová sa zaujímala, ktoré prvé výzvy budú vyhlásené a navrhla, aby predbežná 
informácia išla do územia, aby si potencionálni žiadatelia už mohli pripravovať potrebné prílohy 
a dokumentáciu k projektom. 
        Mikuláš Mašlej reagoval, že určite bude vyhlásená výzva pre súkromný sektor, pretože práve ten 
zabezpečuje zamestnanosť a výzva pre obce – 7.2 a 7.4.  
        Ing. Daniela Bednárová informovala, že formulár výzvy má pripraviť PPA a MAS si do nej zadá svoje 
ukazovatele. Návrh zaslať členom MAS info o pripravovaných výzvach je dobrý.  
       
6.Návrh na uznesenie z XXI. zasadnutia : 
    Predniesol člen Výkonného výboru, ktorý bez zmien a pripomienok členovia VV schválili. Za prijatie 
boli  6 členovia,  proti 0, zdržal sa 0. 
 
  7. Záver 
      Za účasť prítomným členom VV a  RK združenia sa poďakoval predseda občianskeho združenia. Tiež 
im poďakoval za vyjadrenú dôveru vo voľbách. 
 
 
Zapísala: Ing. Daniela Bednárová                                                     
                                                                                                          
 

V Giraltovciach,  6. apríla 2018 

                                           

 

                                                                                                       Mikuláš Mašlej 
                                                                                                               Predseda MAS TOPOĽA, o.z. 



UZNESENIE 

XXI. zasadnutia výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

                                                      Giraltovce dňa 6. apríla 2018 

 

   Uznesenie  č. DOPLNIŤ /VV/2018                                                                                  zo dňa :    6.04.2018 

 

    Výkonný výbor  na svojom  XXI. zasadnutí po valnom zhromaždení a prerokovaní bodov programu: 
 

 
A. Berie na vedomie 

1. Informácia o uskutočnenom Valnom zhromaždení   MAS TOPOĽA, o.z. 
2. Informáciu Ing. Mikuláša Mašleja o: 

a. uzatvorení zmluvy na chod MAS 
b. možnostiach prefinancovania chodu a animácii MAS 
c. výzve na poskytovanie dotácii PSK 
 
 

B. Schvaľuje 
1. Program XXI. zasadnutia Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.  

 
 

C. Volí 
1. Mikuláša Mašleja  na predsedu združenia   
2. Ing. Pavla Paľa na podpredsedu združenia 
3. Ing. Miroslava Čorbu    na predsedu RK 

 
                 
 
 
 
 
 
 
                                  Mašlej MAŠLEJ                                              Ing. Pavol PAĽA 

     predseda    MAS TOPOĽA, o.z.                       podpredseda MAS TOPOĽA, o.z.                 
                                                                                                                                                      

 


