Zápisnica
zo VI. Valného zhromaždenia MAS Topoľa, o. z., zo dňa 30. 03. 2017
Prítomní: podľa prezenčných listín spolu 33 členov združenia.
Program : podľa pozvánky
1. Otvorenie VI. Valného zhromaždenia MAS Topoľa, o. z.
V úvode predseda MAS Topoľa Mikuláš Mašlej privítal prítomných členov na VI.
Valnom zhromaždení, ktorých oboznámil s programom. Pozvánka s programom bola zaslaná
elektronickou poštou emailom všetkým členom združenia. K programu prítomní členovia
nemali žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy.
VI. Valné zhromaždenie predložený program jednomyseľne schválilo.
Voľba pracovných komisií ( návrhovej - mandátovej komisie)
Do návrhovej a mandátovej komisie boli navrhnutí:
za verejný sektor Ing. Miroslav Čorba, za podnikateľský sektor Jozef Malačina, ml.
a za neziskový sektor Ján Juriš.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Jozef Cauner a Ján Juriš.
Ako zapisovateľka bola určená Mgr. Kristína Halečková.
Navrhovaných členov
jednomyseľne schválili.
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2. Správa o činnosti združenia MAS Topoľa, o.z. za rok 2016
Správu o činnosti združenia predniesol predseda združenia Mikuláš Mašlej (Viď.
Príloha zápisnice). Predseda sa poďakoval všetkým členom výboru, pracovníkom kancelárie
aj mestského úradu a aktívnym členom združenia za ich prácu a promptnosť pri riešení
a plnení stanovených úloh.
Predseda tiež informoval, že v mesiaci apríl bude aktualizovaný Systém riadenia
CLLD dodatkom č. 4. a zároveň bude vyhlásená výzva k Stratégii MAS na území Slovenska.
Predseda združenia informoval, že 05.04.2017 bude vykonaná kontrola na mieste,
ktorú vykonáva regionálne pracovisko PPA na overenie skutočného dodania tovarov,
poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu ,,Príprava ISRÚ pre Miestnu akčnú
skupinu TOPOĽA, o. z.ˮ, ktoré sú deklarované v účtovných dokladoch, v podpornej
dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom a ostatných
skutočností uvedených v žiadosti o platbu, k legislatíve EÚ a SR, k ZoNFP a plnením
podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy v závislosti od predmetu kontroly na mieste.
Členovia nemali pripomienky k prednesenej správe a jednomyseľne ju schválili.

3. Správa revíznej komisie o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016
Správu Revíznej komisie predniesol Mgr. Jozef Mašlej, nakoľko neboli prítomní jej
členovia. (Viď. Príloha zápisnice)
Prítomní členovia nemali k správe o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2016
žiadne pripomienky.
4. Stanovenie výšky členského na rok 2017
Členovia Výkonného výboru dňa 23.3.2017 navrhli, aby sa výška členského na rok
2017 nemenila.
Prítomní členovia nemali pripomienky k výške členského a jednomyseľne návrh
odsúhlasili.
5. Schválenie rozpočtu príjmov a výdajov na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 je súčasťou príloh.
Prítomní členovia nemali pripomienky k navrhovanému rozpočtu a jednomyseľne
návrh odsúhlasili.
6. Rôzne - diskusia.
Predseda združenia otvoril diskusiu do ktorej ako prvá sa prihlásila Ing. Viera
Dujakovičová – riaditeľka CPRROS. Prítomným oznámila, že v auguste bol schválený Akčný
plán okresu Svidník, kde má byť prerozdelených 66 000 000 € a vytvorených 1 400
pracovných miest. V súčasnosti je už pripravený návrh rozpočtu pre tento rok, kde si
žiadatelia môžu vybrať zo šiestich opatrení. K dispozícii je už aj webová stránka
www.okresvidnik.sk, kde si potenciálni žiadatelia o Regionálny príspevok nájdu potrebné
informácie.
Následne dostal slovo primátor Mgr. Ján Rubis, ktorý vyjadril sklamanie, že sa
udeľovanie štatútov stále predlžuje a menia sa podmienky. Poďakoval tiež za činnosť
kancelárie MAS Topoľa a iniciatívu Ing. Ľubomíra Fila pri plnení úloh, ktoré boli stanovené.
O slovo sa prihlásil aj novozvolený okresný predseda územnej organizácie
dobrovoľnej požiarnej ochrany pre okres Svidník a okres Stropkov Mgr. Jozef Mašlej, ktorý
prítomných oboznámil o navýšení dotácie na jednu organizáciu DHZ a o možnosti získania
príspevku 30 000 €.
Svoje produkty prišli odprezentovať aj zástupcovia Slovenskej sporiteľne
o možnostiach a podmienkach poskytovania úverov pre všetkých žiadateľov, nielen
podnikateľov na predfinancovanie projektov.
Predseda združenia predstavil aj Ing. Karola Fábryho – odborníka na verejné
obstarávanie z prešovskej firmy Tenderteam. Zástupca firmy informoval o zmenách vo
verejnom obstarávaní a potrebe pre žiadateľov o európske fondy mať spracovanú Smernicu
po verejnom obstarávaní.
V rámci diskusie vystúpil Ing. Ľubomír Filo a predniesol návrh plánu hlavných úloh
na rok 2017. Tento plán tvori prílohu k zápisnici.

Návrh na doplnenie plánu hlavných úloh predniesol Mgr. Jozef Mašlej. Navrho, aby
pre členov MAS sa zorganizoval zájazd do miest, kde MAS už fungujú a dosahujú vo svojej
dobré výsledky, aby členovia sa presvedčili o možnostiach rozvoja regiónov.
Ing. Filo vykonal prezentáciu o prípravných prácach na strategickom pláne rozvoja
cykloturistiky na území MAS Topoľa a o navrhovaných cyklistických a cykloturistických
trasách, ktoré sa po schválený strategického plánu budú v rámci výziev v najbližšom období
realizovať.
Ing. Dujakovičová navrhla, aby v rámci získavania informácii a možnostiach
fungovania MAS sa spojili MAS Topoľa,. o.z. a Dukla, o.z. a spoločne zorganizovali
pobytový zájazd do ČR, alebo Poľska pre svojich členov.
Prítomní členovia zahlasovali za ukončenie diskusie.
7. Návrh na uznesenie VI. Valného zhromaždenia
Ing. Miroslav Čorba predniesol správu Mandátovej komisie a návrh na uznesenie
zo VI. Valného zhromaždenia (Viď. príloha).
Prítomní členovia schválili návrh na uznesenie ako prílohu zápisnice.
8. Záver
Na záver sa predseda združenia poďakoval všetkým prítomným hosťom a členom za
aktívny prístup pri prerokovávaní jednotlivých bodov ako i za účasť na rokovaní VI.Valného
zhromaždenia.

Zapísala: Mgr. Kristína Halečková
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Mikuláš Mašlej – predseda MAS Topoľa. o. z.

