
                                       Zápisnica 
 
Z  XX. zasadnutia Výkonného výboru  Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z. v Giraltovciach, 
konaného dňa  26. 03. 2018 ( pondelok) 0 14,30 hod. v kancelárii MAS Topoľa v Dome služieb.   
 
 
 
Prítomní  členovia výkonného výboru podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnený:  Bc. Miroslav Mihok -

VV a Juraj Mitaľ a Anton Andrijko - Revízna komisia. 

Ing. Daniela Bednárová – manažérka združenia, Peter Hažer a Ing. Ľubomír Filo zamestnanci 

kancelárie MAS. 

 

 

 

Program: 
1. Otvorenie XX. zasadnutia výkonného výboru  MAS TOPOĽA, o. z. 
    XX. zasadnutie výkonného výboru Mas Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril predseda    
    združenia Mikuláš Mašlej.  
    V úvode privítal  prítomných členov výkonného výboru na XX. zasadnutí výkonného     
    výboru a skonštatoval, že v zmysle stanov združenia je prítomná nadpolovičná väčšina členov a tak   
    zasadnutie výkonného výboru bolo uznášania schopné.  
    Následne predseda združenia predniesol návrh programu XX. zasadnutia výkonného výboru  
    združenia. Pripomenul, že IX. Zasadnutie VZ v utorok bude presne po štyroch rokoch a 1 mesiaca od      
    Ustanovujúceho zasadnutia VZ konaného dňa 27.03.2014. 
    Pozvánku s programom dostali  všetci členovia výkonného výboru emailom.  
     

Výkonný výbor jednomyseľne schválil program zasadnutia výkonného výboru.  
Zapisovateľom zo zasadnutia VV je Ing. Ľubomír Filo. 

2. Informácie o predložených návrhoch za členov VV a RK do volieb na IX zasadnutie VZ.      
     Emailom boli predložené dva návrhy dvoch zástupcov samospráv  z obce Valkovce a obce Okrúhle. 
Tieto návrhy budú pri voľbách do VV a RK akceptované. Členovia môžu podať ešte do zajtrajšieho dňa 
ďalšie návrhy. Každý, ktorý bude navrhovaný do VV, alebo RK musí byť prítomní na VZ, alebo musí 
písomne oznámiť resp. potvrdiť, že v prípade zvolenia bude akceptovať jeho zvolenie. Ing. Miroslav 
Čorba odmietol byť naďalej členom VV, ani neplánuje kandidovať za člena za člena VV. Volebné lístky 
budú pripravené s tým, že k navrhovaným členom VV a RK môžu členovia dopísať svoje návrhy. 
Hlasovanie bude tajné.  
Počet členov VV zostáva nemenný ( 7 členov) a počet členov RK ( 3 členovia).    
 3. Pripravenosť podkladov a materiálov k programu IX zasadnutia VZ. 
      Podklady k voľbe pripravil Ing. Filo, upravil ich predseda VV. Do zasadnutia budú pripravené 
i hlasovacie lístky, ktoré dostane pri prezentácii každý člen. Mená budú zapísané na základe návrhov. 
Do zajtrajšieho VZ je potrebné doriešiť Jána Rogulu ako člena DHZ Giraltovce so štatutárom DHZ. Do 
RK bol navrhnutý Ing. Štefan Kožlej. Môže byť len za súkromný sektor, pretože za obec má 
splnomocnenie jeho zástupca.  
Do volebnej komisie za predsedu bol navrhnutý Jozef Mašlej, do Mandátovej komisie Ján Juriš. 
Ostatní budú doplnený pred otvorením VZ.  
4. Prerokovanie návrhov na kultúrne a spoločenské aktivity MAS Topoľa na rok 2018. 



        Tento bod bude prerokovaný po schválený prevádzkových nákladov na prevádzku kancelárie 
a animácie - oživovanie činnosti MAS. 
5. Prerokovanie plánu hlavných úloh na rok 2018 
     Úlohy sú stanovené implementáciou Stratégie CLLD. 
6. Diskusia. 
     V diskusii vystúpil predseda združenia. Informoval že na zasadnutí VZ dňa 12.01.2018 bolo 
schválené podrobné čerpanie finančných prostriedkov na chod kancelárie. Z dôvodov refundácii 
platieb na chod kancelárie a animáciu bude potrebné vybaviť po schválený zmluvy o poskytnutí NFP 
z IROP a PRV úver na prefinancovanie aktivít súvisiacich s platbami. 
Ing. Filo na zasadnutí oboznámi členov o neplatičoch za členské. Treba urýchlene ešte zistiť úhradu 
platieb Martina Cigána do VZ. V prípade neuhradenia postupovať podľa štatútu. K 26.03.2018 bolo 
neuhradených za roky 2014 až 2017 1 700,00 €. Sumár nedoplatkov za jednotlivé roky bude súčasťou 
zápisnice. 
Na VZ prednesie vyhodnotenie práce VV predseda združenia. Ing. Miroslav Čorba prednesie 
zhodnotenie práce VV a RK za 4 roky a podporí aktivity a zámery MAS Topoľa v nasledujúcom období. 
Diskusia na zasadnutí VZ bude po voľbách členov VV a RK a prestávke. 
Predseda informoval o plánoch nadviazania partnerstva s MAS na Morave mesto Řimanov a v Poľsku 
mesto Rimanov. 
Príprava IX. VZ prebieha. Ing. Filo, úloha- výzdoba zasadačky na MsÚ a písomné podklady. 
Organizovanie prác pri prezentáciách a voľbe. Peter Hažer – obsluha dataprojektoru a prezentácia 
akcie v Lúčke. Predseda – zabezpečenie miestnosti a občerstvenia.  
7. Záver. Zasadnutie VV a RK ukončil predseda Mikuláš Mašlej. 
 
 
    Zapísal: Ing. Ľubomír Filo                                                      
                                                                                                         Mikuláš Mašlej 
                                                                                                               predseda združenia 
                                                                                                         Mas Topoľa, o. z. 
    V Giraltovciach dňa 26. marca 2018 
 
 
 
     
 
    Overovatelia: Ing. Miroslav Čorba  ------------------------------------------------------- 
 
                                      Ján Roguľa         -------------------------------------------------------                                  
                                             

 

 

 

 

                                                  


