
                                               Zápisnica 

z III.  Zasadnutia členov Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach, konaného 

dňa  10.10.2018 ( streda ) o 10:00 hod. v zasadačke  v Dome služieb. 

 

Prítomní členovia výkonného výboru: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Miroslav Mihok, Bc – ospravedlnený. 

 

Program: 
1.    Otvorenie  
     III. zasadnutie výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z. ( ďalej len VV ), otvoril predseda 
združenia Mikuláš Mašlej.  V úvode privítal  prítomných členov Výkonného výboru združenia  
v Giraltovciach na III. spoločnom zasadnutí v roku 2018  a skonštatoval, že v zmysle stanov 
združenia je prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak je zasadnutie  uznášania schopné.  
Za zapisovateľa určil Ing. Ľubomíra Filu administratívneho pracovníka. Za overovateľov 
zápisnice určil Jozefa Bodnára starostu obce Dukovce a Andreja Packu, predsedu DHZ 
Giraltovce. 
     Predseda združenia predniesol návrh programu III. Zasadnutia VV. Pozvánku s programom 
dostali  všetci členovia  VV združenia  mailom. 
 
2.   Aktuálne informácie o podaných žiadostiach o NFP a ŽOP  
            Informácie poskytla projektová manažérka MAS Ing. Daniela Bednárová. Celkove 
zhodnotila prácu MAS TOPOĽA v roku 2018. Kancelária funguje štandardne. 
I. štvrťrok 
bez problémov v dvojmesačnom režime. Dňa 27.3.2018 bolo posledné VZ. 
II. štvrťrok  
9.4.2018 schválenie žiadosti na projekt Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS 
11.4.2018 Informácia o schválení žiadosti  
26.4.2018 bolo doplnenie ŽONFP na projekt Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
MAS TOPOĽA  z PRV 2014 – 2020. 
18.5.2018 Podaná žiadosť na Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Topoľa, o. z. 
29.5.2018 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Financovanie prevádzkových 
nákladov na chod MAS. Zaslanie informácii členom o novej web stránke a o podpísaní 
zmluvy. 
30.5.2018 podpísaná zmluva na úver so SLSP 
V uvedenom mesiaci bola realizácia VO na chod MAS – IKT, nábytok. 
Vznik združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o. z.  
V mesiaci júni schválenie žiadosti na projekt Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
MAS. 
1.6.2018 schválenie ŽONFP na projekt: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS 
TOPOĽA 
15.6.2018 Podaná žiadosť ŽOP na Financovanie prevádzkových nákladov za 1 -4 /2018 
26.6.2018 účasť na stretnutí Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o.z. vo Finticiach – 
MAS STRÁŽE 
28.6.2018 Výzva na doplnenie Kritérií pre výber projektov stratégie CLLD 



Realizácia VO na chod MAS – účtovný softvér a zasadací stôl. Kompletné VO bolo zaslané na 
kontrolu. 
Verejné obstarávanie je na kontrole 4 mesiace. Vďaka inventáru VIDIEK, n. o. majú 
pracovníci kancelárie na čom robiť. 
 
III. štvrťrok 
13.7.20178 Doplnenie kritérií pre výber projektov stratégie CLLD.  
19.7.2018 Doplnenie žiadosti ŽOP č. 2 za obdobie 5 – 7/2018 
24.7.2018 Účasť na stretnutí Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o.z. v Malom 
Kamenci – MAS BODROG 
24.7.2018 schválenie ŽOP na Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS za obdobie 
1-4/2018 
7.8.2018 Kontrola na mieste k ŽOP č. 1 z MPRV SR 
15.8.2018 Podaná ZOP č. 2  na Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS za 
obdobie 5-7/2018 
22.8.2018 platba ŽOP č.1 
23.8.2018  Bola zaslaná výzva na doplnenie ŽONFP na Financovanie implementácie CLLD.  
31.8. 2018 Zaslanie návrhu na uzavretie Zmluvy o NFP na opatrenie 19.4 a 19.2. 
5.9.2018  Zaslanie podpísanej Z o NFP Zmluvy na opatrenie 19.4 a 19.2.  
6.9.2018 Doplnenie ŽOP na financovanie chod MAS 
7.9.2018 Doplnenie ŽONFP na Financovanie implementácie CLLD 
V októbri bude zaslaná ďalšia ŽOP 2  na Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS 
za obdobie 8-9/2018 
 
 
3. Navýšenie úveru na animácie. 
Predseda VV informoval o potrebe navýšenia úveru na možnosti prefinancovania aktivít 
vyplývajúcich z čerpania animácie o sumu 10.000 €. Na animáciu máme k dispozícii 42 tisíc € 
na roky 2018 -2019. Momentálne financujeme z animácii účasť na Agrokomplexe – cestovné 
a účinkujúca skupina ĽH Čavargoš. Pripravujeme tlač stolového kalendára na rok 2019 
a vydávanie novín MAS TOPOĽA. V animáciách ide o 100 % refundáciu. Vzhľadom na 
dlhodobú refundácie platieb je potrebné formou dodatku navýšiť úver. K navýšeniu úveru je 
potrebné prijať uznesenie. 
 
4. Ponuka prezentácie SLSP – možnosti financovania projektov  pre obce. 
     SLSP sa chce prezentovať o možnostiach financovania projektov pre obce a s tým súvisiace 
otvorenia účtov samospráv. Je potrebné otvorenie účtov prekonzultovať kde jednotlivé 
samosprávy chcú účty mať. Bolo by veľmi dobré, keby mali účty otvorené v sporiteľni. Obce 
majú svoje účty v rôznych bankách a prefinancovanie projektov doteraz riešili individuálne. 
Ponuku SLSP budeme realizovať až po vyhlásení výzvy všetkým obciam a následne aj 
podnikateľským subjektom. 
 
5. Príprava kalendára MAS TOPOĽA na rok 2019. 
     Pre spracovanie a vydanie stolového  kalendára je potrebné angažovať všetkých členov, 
pretože sa môžu zviditeľniť. Obce dodajú fotografie, erby obcí máme. Samozrejme je 
potrebný i krátky text. Podnikatelia tiež dodajú foto a prípadné logo firmy a text. Tieto 
podklady dodá i neziskový sektor. V prípade voľných strán dodáme najvýznamnejšie 



pamätihodnosti z regiónu, významné osobnosti , flóra, fauna a pod. Kalendár by mal 
s fotografiami a popismi by mal charakterizovať zvláštnosti a osobitosti regiónu. Celkový 
počet by mal byť 1 000 kusov. Každý člen by mal dostať časť kalendárov zdarma.   
 
6. Príprava novín – časopisu MAS TOPOĽA. 
     Informáciu poskytol Ing. Filo a predložil vzorku novín. Po diskusii bol dohodnutý menší 
formát na A6 . Bude potrebné zainteresovať obce,  podnikateľov a občanov na dodávanie 
príspevkov. Noviny budú mať priestor aj  na platenú inzerciu. Noviny by mali byť 
celofarebné, ale lacnejší tenší papier.  
     Predseda skonštatoval, že je potrebné zviditeľniť život v regióne. Časť článkov sa môže 
preberať zo Spravodajcu Giraltoviec a Giraltovce môžu do Spravodajcu prevziať články z obcí. 
Po diskusii k vydávaniu novín spoločne so Spravodajcom Giraltoviec neboli návrhy prijaté.   
Redakčnú radu pokiaľ nebude schválená bude  zastupovať VV. Je potrebné urobiť verejné 
obstarávanie na výrobu  kalendárov aj novín. Celkove by malo vychádzať 1 000 kusov. 
Zostáva otvorený i názov novín. 
 
7. Diskusia 
     V diskusii vystúpili viacerí členovia so svojimi návrhmi na spoluprácu všetkých členov.  
Predseda informoval o nejasnej situácii v susednej MAS DUKLA. Je potrebné sa nemiešať do 
ich činnosti. Je potrebné vedieť čím skôr urobiť VO a zistiť  ceny kalendárov a novín. 
 
8. Návrh na uznesenie 
      Návrh na uznesenie prečítal  predseda MAS. Pri hlasovaní bolo prítomných  5 členov. 
Návrh na uznesenie schválili všetci prítomní členovia. 
 
9. Záver 
      Prítomným sa poďakoval za účasť predseda Mikuláš Mašlej. Oznámil prítomným, že 
najbližšie zasadnutie VV bude  po komunálnych voľbách.  
 
 
 
 
V Giraltovciach, dňa 10.10.2018  
Zapísal: Ing. Ľubomír Filo 
                                                                        ................................................................... 
                                                                             Mikuláš  Mašlej, predseda MAS Topoľa  
    
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  UZNESENIE 

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

                                                           Giraltovce dňa 10.10. 2018 

 

   Uznesenie  č. III. /VV/2018                                                                            zo dňa : 10.10.2018 

 

    Výkonný výbor  na svojom  III. zasadnutí po Valnom zhromaždení a prerokovaní bodov 
programu: 
 

 

Berie na vedomie 
 
• Informácie o činnosti MAS TOPOĽA a o podaných žiadostiach o NFP a ŽOP od 

januára do októbra 2018 

• Informáciu o potrebe navýšenia úveru na animácie  

• Informáciu o ponuke SLSP na financovanie projektov pre obce 

• Informáciu o príprave a vydaní kalendára 

• Informáciu o príprave regionálnych novín 

 

Schvaľuje 

• Program III. zasadnutia Výkonného výboru MAS TOPOĽA 

• Navýšenie úveru o 10 000 € 

• Prípravu a  tlač stolových  kalendárov 1 000 ks 

• Prípravu a tlač  regionálnych novín -  časopisu MAS TOPOĽA 

 
Poveruje: 

• Mikuláša Mašleja, predsedu MAS TOPOĽA   podpísať dodatok k zmluve 
o navýšenie úveru o 10 000 € 

                 
 
 
                                  Mikuláš MAŠLEJ                                              Ing. Pavol PAĽA 

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


