
 

Zápisnica 
 

 

Z XI. Zasadnutia Valného zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., 

konaného  dňa 27.3.2019 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v Giraltovciach 

 

Program podľa pozvánky 

Prítomní podľa prezenčných listín  

Samospráva 12 z 21 členov, podnikateľský sektor 11 z 22 členov, neziskový sektor 11 z 20 členov. 

Počet prítomných spolu: 34 členov zo 63 členov t. j. 54 %, nadpolovičná väčšina.  

Zapisovateľ: Ing. Ľubomír Filo, administratívny pracovník združenia 

 

1. Otvorenie XI. Zasadnutia valného zhromaždenia. 

     XI. zasadnutie VZ otvoril predseda združenia Mikuláš Mašlej. Privítal prítomných členov 34 členov 
t. j. 54 %, čo znamená, že XI. Zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné. Oboznámil 
prítomných členov s programom XI. Zasadnutia VZ, ktorého hlavnou úlohou ktorého bolo schváliť 
Správu o činnosti MAS TOPOĽA o. z. za rok 2018  a Účtovnú závierku MAS TOPOĽA o.z. 2018 a 
taktiež schváliť vstup MAS TOPOĽA  do Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o.z. a iné. 
K návrhu programu neboli prednesené žiadne pripomienky. Navrhnutý program bol jednomyseľne 
schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje program XI. Valného zhromaždenia  MAS TOPOĽA, o. z. 
 
1.1 určenie zapisovateľa 

- za zapisovateľa zápisnice  bol určený Ing. Ľubomír Filo 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie určuje  Ing. Ľubomíra Fila za zapisovateľa zápisnice 

1.2 overovatelia zápisnice 

- za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Ivana Ivančová a Ján Juriš. 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie určuje  Ing. Ivanu Ivančovú a Jána Juriša  za overovateľov zápisnice. 

 

2.  Voľba pracovných komisii (návrhová) 

     Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Ing. Ladislav Lukáč ml, Ing. František Kožlej a Anton 
Andrijko. Navrhnutí členovia obidvoch komisii boli jednomyseľne schválení. 
 

Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje  Ing. Ladislava Lukáča ml, Ing. Františka Kožleja a Antona Andrijka. 
do návrhovej komisie. 



 

. 

 
 

3. Výročná správa o činnosti MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 

     Výročnú správu o činnosti MAS TOPOĽA, o. z.  predniesla Ing. Daniela Bednárová, projektová 
manažérka združenia. Celková činnosť združenia  bola zameraná na spracovanie žiadosti o NFP na 
financovanie prevádzkových nákladov,  žiadostí o platbu na chod MAS, aktualizácii záväzných 
dokumentov, a iných úloh vyplývajúcich pri zabezpečovaní príprav na implementačnú činnosť 
súvisiacu s realizáciou stratégie CLLD.  Výročná správa  je prílohou zápisnice. 
 

Návrh na uznesenie: 
VZ schvaľuje Výročnú  správu o činnosti  MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 
 

 
4. Správa o činnosti revíznej komisie MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 

     Správu revíznej komisie o činnosti a hospodárení MAS  TOPOĽA, o. z. za rok 2018 predniesol Ing. 
Miroslav Čorba, predseda revíznej komisie. 
Kontrolované príjmy spolu:                                                                      50 744,16 € 
Kontrolované výdaje  so schváleným rozpočtom spolu:                          65 157, 34 € 
Zostatok na účte k 31.12.2018:                                                                        50,94 € 
hotovosť v HPK                                                                                                    2,00 € 
Účtovný zostatok na účte za rok 2018:                                                      - 4 896,76 € - 
čo je i celkový výsledok hospodárenia združenia.    
  
Majetok a záväzky voči členom  vo výške                                              12 850,00 € 
Pohľadávky za členské 2016 – 2018                                                         3 580, 00 € 
Pohľadávky z dotácii IROP a PPA                                                            14 140, 25 € 
Príjmy tvoria z dotácii IROP a členské príspevky. Príjmy a výdaje čerpané v zmysle schváleného 
rozpočtu. Časť výdajov nebola čerpaná pre neukončenú kontrolu VO. Zmluvné vzťahy sú 
zdokumentované. V hodnotiacom roku neboli zistené žiadne nedostatky, čo by smerovali 
k porušovaniu finančnej disciplíny. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje   Správu o činnosti revíznej komisie MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 
 
 

 
5.Schválenie účtovnej závierky MAS TOPOĽA, o. z.  za rok 2018 
 
     V súlade so zákonom o účtovníctve  v platnom znení sa účtuje v združení v sústave podvojného 
účtovníctva oboznámil p. Hažer, ekonomický manažér s výsledkami ročnej účtovnej závierky za rok 
2018. 
Účtovná závierka je výsledkom účtovnej uzávierky. A jej zostavenie zahŕňa tri etapy: 

a) zúčtovanie účtovných prípadov a vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov. 
b) Uzatvorenie účtovných kníh, 



c) Zostavenie účtovných výkazov.  
 

Celkové príjmy za rok 2018 zo zostatkom roku 2017                                     50 797, 10 € 
Pohľadávky spolu                                                                                            17 720, 25 € 
 
Výdavky spolu:                                                                                                65 157,34 € 
Výsledok hospodárenia po zdanení                                                                   2 247,07 € 
 
Prehľad peňažných tokov podľa stavu peňažných prostriedkov  k 31.12.2018 – bankový účet – 
4 896,76 €    
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie údajov a ukazovateľov tvorí súčasť výročnej správy. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku MAS TOPOĽA, o. z.  za rok 2018 
 
 
6.Všeobecné informácie:  
 
6.1 Informácie o členskej základni a stave platenia členského  
     Ing. Ľubomír Filo informoval, že stav členskej základne zostáva nemenný : samospráva 21 členov, 
podnikateľský sektor 22 členov, neziskový sektor 20 členov. Spolu členskú základňu tvorí  63 
členov.   
Platenie členského: za rok 2016, 2017, eviduje združenie 1 580, 00 € 
Platenie za rok 2018 eviduje združenie:                             2 520, 00 € 
Členom dlžníkom bola zaslaná výzva na úhradu nedoplatkov za roky 2016 a 2017 a úhrady za rok 
2018. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o stave platenia členského za roky 2016, 2017 
a 2018. 
 
6.2 Informácia o možnosti poskytnutia 2% dane. 
     Ing. Ľubomír Filo vyzval členov združenia na možnosti poskytnutia neziskovej organizácii Vidiek 
ako oprávnenému príjemcovi 2% daň z príjmov. Zdroje sa využijú na regionálny rozvoj .  
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o možnosti poskytnutia 2% dane z príjmov 
 
6.3 Informácia o schválení nominácie do Predsedníctva NS MAS SR 
     Ing. Bednárová informovala, že v súvislosti s novými voľbami do Predsedníctva Národnej siete 
MAS SR za PSK boli členmi NS MAS SR predložené viaceré  nominácie. VZ NS MAS SR boli  schválení 
dvaja zástupcovia za PSK: Ing. Milan  Semančík za MAS Horný Šariš – Minčol, o.z.  a Ing. Daniela 
Bednárová za MAS TOPOĽA, o,.z. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o schválení nominácie do Predsedníctva NS MAS 
SR 
 



 
 
 
 
 
 
7. Vstup MAS TOPOĽA, o. z. do Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD o. z. 
 
     Ing. Bednárová informovala členov o možnosti vstupu MAS TOPOĽA, o.z. do Združenia pre 
regionálny rozvoj – VÝCHOD, o. z. Jedná sa o spoluprácu zdužení MAS pri príprave výziev, 
implementácii stratégii, zúčtovania a iných aktivít. Členské jednotlivé členské MAS neplatia, 
striedajú sa len pri organizácii zasadnutí OZ  a ich  nákladom je zabezpečenie občerstvenia a obedu. 
Bolo dohodnuté, že bez poplatku členského môžeme vstúpiť do uvedeného združenia. 
 
Návrh na uznesenie: 
Valné zhromaždenie schvaľuje vstup MAS TOPOĽA, o. z. do Združenia pre regionálny rozvoj – 
VÝCHOD, o. z., Povereným zástupcom za MAS TOPOĽA, o.z.  bude Ing. Daniela Bednárová.   
 
8. Diskusia 
 
8.1 Mikuláš Mašlej informoval, že PSK začína robiť výjazdové zasadnutia, podobne ako vláda. 
25.4.2019 bude zasadnutie PSK vo Svidníku. 
8.2 Mikuláš Mašlej informoval o „Výzve pre región“ prostredníctvom  PSK, odporúča starostom 
využiť možnosti financovania  pre regionálny rozvoj so spoluúčasťou 50%. Navrhol kontaktovať PSK 
a pozvať ich na pracovné stretnutie práve k uvedenej výzve. 
8.3 Jozef Bodnár informoval, že výzvy 7.2 a 7.4 z PRV už v tomto programovom období pre obce 
nebudú. Je už iba možnosť získať cez PRV projekt na internet. V Programe cezhraničnej spolupráce 
Interreg PL/SK je možnosť získať podporu  do výšky max. 50 tis. € pri individuálnom mikroprojekte 
a do výšky max. 100 tis. € pri spoločnom mikroprojekte. Tiež sú možnosti podať projekt v programe, 
kde je nevyhnutné partnerstvo z  Ukrajiny a Maďarska 
8.4 PaedDr.  Branislav  Baran informoval členov MAS o modulovom vzdelávacom programe pre 
získanie úplnej, alebo čiastočnej kvalifikácie – kuchár. Absolvent musí byť evidovaný na ÚPSVaR. 
Plagát rozpošle prostredníctvom kancelárie MAS do celého územia. 
8.5 Mikuláš Mašlej informoval o možnosti spoločného postupu obcí  pri VO a spracovaní projektov 
v rámci výzvy MAS, opatrenie 7.2 a 7.4. 
8.6 Mikuláš Mašlej navrhol, aby kancelária MAS zabezpečila aktualizáciu údajov o projektových 
zámeroch na oparenie 7.2 a 7.4 
8.6 Ing. Ivana Ivančová navrhla, aby MAS zabezpečila cez projekt animácie informačné tabule, ktoré 
by boli umiestnené vo všetkých obciach na území MAS. 
V diskusii neboli ďalej prednesené žiadne diskusné pripomienky. 
 
9. Návrh na uznesenie: 

     Návrh na uznesenie predniesol Ing. Ladislav Lukáč ml. Proti predložením návrhom na uznesenie 
neboli prednesené žiadne pripomienky. VZ jednomyseľne schválilo Uznesenie č. 12/VZ/2019 
 

10. Záver 



       Valné zhromaždenie ukončil predseda MAS Mikuláš Mašlej. Poďakoval prítomným za ich účasť a 
vzhľadom k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom poprial ich pokojné a požehnané prežitie. 
 

Zápisnicu napísal: Ing. Ľubomír Filo – administratívny pracovník MAS. 

Zápisnicu overili: 

Ing. Ivana Ivančová  .......................................                           Ján Juriš.............................................. 

 

 
 

 



 

                                          Miestna akčná skupina TOPOĽA, o. z. 
                                     Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce 

                                                            Mobil                                                      E-mail                                            Web 
IČO: 42343917              0905 259 365 - manažér MAS                 mastopola@gmail.com              www.mastopola.sk 
 DIČ:  2024063635        0905 205 129 - predseda MAS           

 

UZNESENIE 
XI.  Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny 

TOPOĽA, o. z., 
konaného dňa  27. marca  2019  v Giraltovciach 

 
                                                                                                                        

               Uznesenie  č.:    12 /VZ/2019                                                                       zo dňa :  27.3.2019 

              Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí po prerokovaní : 
 
 

A.)  Berie na vedomie: 
 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Informáciu o stave platenia členského za roky 2016, 2017 a 2018. 
3. Informáciu o možnosti poskytnutia 2% dane z príjmov 
4. informáciu o schválení nominácie Ing. Daniely Bednárovej  do Predsedníctva NS MAS S 

 
               

B.)  Schvaľuje: 
 

1. Program XI. Valného zhromaždenia  MAS TOPOĽA, o. z. 
2. Ing. Ladislava Lukáča ml, Ing. Františka Kožleja a Antona Andrijka do návrhovej komisie. 
3. Výročnú  správu o činnosti  MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 
4. Správu o činnosti revíznej komisie MAS TOPOĽA, o. z. za rok 2018 
5. Účtovnú závierku MAS TOPOĽA, o.z. za rok 2018 
6. vstup MAS TOPOĽA, o. z. do Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o. z., Povereným 

zástupcom za MAS TOPOĽA, o.z.  bude Ing. Daniela Bednárová.   
    

 
 
Členovia návrhovej komisie: 
 

1. Ing. Lukáč Ladislav, ml.      ................................................................................. 
 

2. Ing. Kožlej František           ................................................................................. 
 

3.  Anton Andrijko                  ................................................................................. 
 
 
 

 




