
Zápisnica 
z III. zasadnutia Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach, 
konaného dňa  26. júna 2014 ( štvrtok) na obecnom úrade v Lúčke.  
            Prítomní členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny.  

Neprítomní: (  Jozef Bodnár  služobne vzdialený - ospravedlnený,  Ing. Pavol Paľa zdrav. dôvod – ospravedlnený). 

Ing. Ľubomír Filo – manažér združenia na základe Mandátnej zmluvy. 

Program: 
1.    Otvorenie III. zasadnutia výkonného výboru  MAS TOPOĽA, o. z. 

III. zasadnutie výkonného výboru Mas Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda 
združenia Mikuláš Mašlej.  V úvode privítal  prítomných členov výkonného výboru na III. 
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 III. zasadnutia výkonného výbor združenia. 
Pozvánku s programom obdŕžali   všetci členovia výkonného výboru.  
Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.  

2. Informácia o priebehu a zámeroch združenia v prípravnej fáze spracovania prieskumov      
    a dotazníkov  k Integrovanej stratégii mikroregiónu Topoľa.  
      Informáciu o priebehu a zámeroch združenia pri spracovávaní prieskumov a dotazníkov poskytol            
    predseda Mikuláš Mašlej. Celkove bolo vyplnených a odovzdaných 541 prieskumných dotazníkov  
    pre občanov. Všetky obce okrem troch spracovali tabuľky demografického vývoja obcí a materiálny  
    audit.  Nie však všetky obce venovali dotazníkom patričnú pozornosť. 12 obcí spracovalo dotazníky    
    na dobrej úrovni. Obec Radoma dodala neúplný , obec Kobylnice, Kuková čiastkové a Kračúnovce  
    neodovzdali vôbec dotazníky demografického vývoja. Obce Okrúhle musí dotazník demografického 
    vývoja upraviť a doplniť 
   Výkonný výbor berie na vedomie informáciu o priebehu a predkladania prieskumov a dotazníkov  
   k strategickému plánu rozvoja mikroregiónu.  
3. Prerokovanie informácie o návrhu nového člena výkonného výboru za zosnulého p. Chanasa.    
    Členom výkonného výboru môže byť len zástupca za neziskový sektor. Po prerokovaný vhodných  
   kandidátov VK predloží na schválenie Valnému zhromaždeniu 2 členov MAS Topoľa za neziskový  
   sektor. 1 kandidát – Miroslav Mihok za OFK-Tatran Kračúnovce, druhý kandidát Tomáš Kačmár za PS   
   DIEL Urbárska spoločnosť Radoma.  
 4. Prerokovanie návrhu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia MAS  
      Topoľa,    o. z.   
        Predseda združenia navrhol,  aby I. zasadnutie Valného zhromaždenia po Ustanovujúcom valnom    
      zhromaždení sa uskutočnilo pred hlavnou letnou sezónou a to z dôvodu odchodu niektorých  
     členov združenia na dovolenky. Termín  3. Júl 2014  o 13, 30 hod. v zasadačke MsÚ Giraltovce. 
        Predseda združenia navrhol program valného zhromaždenia: 
          1. Otvorenie – Mikuláš Mašlej predseda združenia. 
          2. Voľba pracovných komisii ( návrhová - mandátová  a volebná komisia). 
          3. Schvaľovanie žiadateľov o vstup za členov MAS TOPOĽA, o. z. 
          4. Voľba orgánov MAS Topoľa, o. z. – člena výkonného výboru ( neziskový sektor). 
          5. Všeobecné informácie: ( o príprave strategického zámeru- Ing. Filo, podporných dokumentov 
              PHSR, POH a územných plánov obcí – predseda združenia p. Mašlej). 
          6. Diskusia 
          7. Návrh na uznesenie Valného zhromaždenia 
          8. Záver  
  Prítomní členovia výkonného výboru termín a program I. Valného zhromaždenia MAS Topoľa, o. z. jednomyseľne  
    schválili. 
 



5. Rôzne.  
Prerokovanie žiadostí zástupcov samospráv, podnikateľského a neziskového sektoru za členov MAS 
Topoľa, o.z.  
      Samospráva: 
Prihlášky s uznesením zastupiteľstiev predložila Obec Lascov a Obec Marhaň. Zastupiteľstvo obce 
Brezov neprerokovalo členstvo v Mas, o.z. a obec neprejavila ani záujem stať sa členom MAS. 
     Podnikateľský sektor: 
Záujem o vstup prejavila firma Legnotrade, s. r. o. Giraltovce a  firma Lige, s. r. o. Kuková.  
VV poveruje Ing. Filu zabezpečiť prihlášky a ostatné dokumenty. 
    Neziskový sektor: 
Prihlášku za člena združenia predložila Jednota dôchodcov MO Giraltovce. 
O vstup za člena MAS, o.z. prejavila záujem i Súkromná škola Giraltovce.  
VV poveruje Ing. Filu prerokovať podmienky vstupu do Mas, o.z. so štatutárom školy. 
Výkonný výbor jednohlasné schvaľuje prijatie nových subjektov za členov MAS Topoľa, o. z.  
          Za  prijatie za členov MAS, o.z.:  za  4 , proti 0,  zdržal sa hlasovania 0. 
Najbližšie zasadnutie výkonného výboru bude zvolané obvyklým spôsobom. 
 
7. Návrh na uznesenie z III. zasadnutia : 
    Návrh na uznesenie predniesol Ing. Filo, ktoré bez zmien a pripomienok   výkonný výbor    
    schválil. 
    Za prijatie boli  4 členov,  proti 0, zdržal sa 0. 
  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  Lúčke,  26. júna 2014 
 
 
 
Zapisovateľ:    Ing. Ľubomír Filo      ------------------------------------------------------------ 
 
Overovatelia: Ing. Miroslav Čorba ----------------------------------------------------------- 
 
                         Ing. František Kožlej ---------------------------------------------------------                                  

                                             

 

 

 

 

 



UZNESENIE 

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

                                                      Giraltovce dňa  26. júna 2014 
                                                          konané  na OcÚ v Lúčke 
   Uznesenie  č.:  3/VV/2014                                                                                  zo dňa :    26.06.2014 

      Výkonný výbor  na svojom  3. zasadnutí  a prerokovaní    bodov programu: 
 

A. Berie na vedomie: 
1. Informáciu  o priebehu a zámeroch združenia v prípravnej fáze spracovanie prieskumov 

a dotazníkov k Integrovanej stratégii mikroregiónu  MAS Topoľa, o.z. 
2. Informáciu o potrebe a návrhu na doplnenie člena výkonného výboru. 
3.  Informáciu o prejednaní záujemcov za členov MAS o.z.,  za samosprávy a podnikateľský 

a neziskový sektor. 
4.  O príprave a programe I. zasadnutia Valného zhromaždenia po ustanovujúcom valnom 

zhromaždení. 
 

B. Schvaľuje: 
1. Program III. zasadnutia Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.  
2. Zvolanie  Valného zhromaždenia na 3.7.2014  o 13,30 v zasadačke MsÚ Giraltovce. 
3. Program  I. Valného zhromaždenia MAS TOPOĽA, o. z. po ustanovujúcom VZ 
4. Nových členov MAS Topoľa, o. z. tak ako sú uvedený v zápisnici zo zasadnutia 

výkonného výboru. 

 
C. Ukladá: 

Manažérovi združenia: 
1. Prerokovať a zabezpečiť so záujemcami o vstup za členov MAS Topoľa, o.z.  všetky 

nevyhnutné dokumenty k ich vstupu za členov združenia. 

      
        Termín:  do 3.7.2014 

                                                                                                             Zodpovedný:   Ing. Filo Ľubomír 
                                                                                                                                       manažér 

 
 
 
 
 
 
                                  Mikuláš  MAŠLEJ                                              Ing. Pavol PAĽA 

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

 

 


