Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
_________________________________________________________________________________________
MAS Slanské vrchy - Topľa

ZÁPISNICA
21. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa
25.06.2018 v kancelárii MAS v Soli
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie 21. zasadnutia Správnej rady.
2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.
5.
Financovanie prevádzkových nákladov MAS s vyuţitím úverových zdrojov.
6.
Súhlas so zabezpečením úveru formou záloţného práva na pohľadávky z NFP .
7.
Informácie o činnosti kancelárie MAS od posledného zasadnutia Správnej rady.
8.
Rôzne.
9.
Diskusia.
10.
Záver.

1.

Otvorenie 21. zasadnutia Správnej rady

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda Správnej rady a MAS Ing. Jozef Berta a privítal
ostatných členov správnej rady, projektového manaţéra Ing. Michala Dvorjaka
a ekonomického manaţéra Ing. Jána Drobného. Skonštatoval, ţe Správna rada je uznášania
schopná, pretoţe je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Neprítomní Ing. Samuel Bruss
a pán Daniel Nutár.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí pán Štefan Straka a pán PhDr. Ľubomír Hreha Predseda Správnej rady MAS
Ing. Jozef Berta dal hlasovať za navrhnutých - zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Za:
5
Proti:
0
Zdrţali sa:
0
Neprítomní:
2 ( Ing. Samuela Bruss a pán Daniel Nutár )

3.

Návrh na schválenie programu zasadnutia

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta prečítal program zasadnutia a následne dal
hlasovať za tento program, pretoţe nikto z prítomných nemal ţiadne pripomienky a návrhy.
Za:
5
Proti:
0
Zdrţali sa:
0
Neprítomní:
2(Ing. Samuel Bruss a pán Daniel Nutár)
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4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Správnej
rady MAS
Predseda zdruţenia Ing. Jozef Berta prečítal prítomným Uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia Správnej rady a skonštatoval, ţe Uznesenia boli splnené.

5.
Financovanie prevádzkových nákladov MAS využitím úverových
zdrojov.
Ing. Jozef Berta oznámil prítomným členom Správnej rady, ţe Všeobecná úverová banka
poskytla negatívne stanovisko ku poskytnutiu úveru pre MAS, a tak oslovili iné banky.
Následne odovzdal slovo Ing. Michalovi Dvorjakovi. Ing. Michal Dvorjak predstavil členom
ponuky zo Slovenskej sporiteľne a.s. a Prima banky Slovensko a.s., ktoré oslovil. Slovenská
sporiteľňa a.s. ponúkla moţnosť čerpať kontokorentný úver do maximálnej výšky 36 000
EUR s úrokovou sadzbou 2,65 % p.a. Prima banka Slovensko a.s. ponúkla moţnosť čerpať
kontokorentný úver do maximálnej výšky 20 000 EUR s úrokovou sadzbou 3% p.a.
Spracovateľský poplatok v Slovenskej sporiteľni a.s. predstavuje 250 EUR a záväzková
provízia z nečerpanej časti úveru predstavuje 0,4 %. Spracovateľský poplatok v Prima banke
Slovensko a.s. predstavuje sumu 200 EUR a záväzková provízia z nečerpanej časti úveru
predstavuje 1,2 % p.a. Ing. Jozef Berta reagoval, ţe aj keď je spracovateľský poplatok
v Prima banke Slovensko a.s. niţší o 50 EUR, v konečnom dôsledku ide o dve rozdielne
sumy, ktoré môţu byť čerpané a Slovenská sporiteľňa poskytuje moţnosť čerpať úver takmer
okamţite kdeţto v Prima banke Slovensko a.s. je moţnosť čerpať úver najskôr do 2 týţdňov.
Z uvedeného dôvodu sa Ing. Jozef Berta prikláňa k čerpaniu úveru zo Slovenskej sporiteľne
a.s. rovnako ako Ing. Dvorjak. Pán Štefan Straka vyjadril názor, ţe je viac naklonený
moţnosti čerpať úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. . Zároveň pán Straka poprosil o objasnenie
spôsobu a doby ako sa prepláca ŢoP. Následne Ing. Jozef Berta vysvetlil, ţe preplatenie ŢoP
refundáciou trvá pribliţne 2 mesiace a pri čerpaní úveru z Prima banky Slovensko a.s. by sme
boli tesne v limite, a ţe je lepšie mať finančnú rezervu. Ing. Michal Dvorjak na otázku pána
Štefana Sabola, či bude úver aţ do ukončenia MAS odpovedal, ţe úver sa predlţuje kaţdých
12 mesiacov. Zároveň dodal, ţe v oboch prípadoch je potrebné zabezpečenie úveru zriadením
záloţného práva k pohľadávke z dotačného účtu, ktoré musí byť súčasťou uznesenia
o schválení prijatia úveru na financovanie prevádzkových nákladov kancelárie MAS.
Notársky poplatok za zriadenie tohto záloţného práva predstavuje v oboch prípadoch 150
EUR. Počas diskusie prišiel pán Daniel Nutár a Ing. Jozef Berta mu zhrnul všetky ponuky.
Ing. Jozef Berta vyzval prítomných členov, v prípade ak nemajú ďalšie otázky, k hlasovaniu
o prijatí kontokorentného úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. s maximálnou výškou 36.000
EUR a úrokovou sadzbou 2,65% a zároveň aj zabezpečenie úveru zriadením záloţného práva
k pohľadávke z dotačného účtu.
Návrh na uznesenie č. 1
Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:
A. Prerokovala:
Prijatie úveru na financovanie prevádzkových nákladov kancelárie MAS od Slovenskej
sporiteľne a.s. vo výške max. 36.000,- EUR a zabezpečenie úveru zriadením záloţného práva
k pohľadávke z dotačného účtu.
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B. Schválila:
Prijatie úveru na financovanie prevádzkových nákladov kancelárie MAS od Slovenskej
sporiteľne a.s. vo výške max. 36.000,- EUR a zabezpečenie úveru zriadením záloţného práva
k pohľadávke z dotačného účtu.
Hlasovanie členov Správnej rady:
Za:
6
Proti:
0
Zdrţali sa:
0
Neprítomný:
1 (Ing. Samuel Bruss)

6.
Súhlas so zabezpečením úveru formou záložného práva na
pohľadávky z NFP
V návrhu na Uznesenie č. 1 Správna rada zároveň schválila zabezpečenie úveru zriadením
záloţného práva k pohľadávke z dotačného účtu, nakoľko tento súhlas bol podmienkou
získania úveru.

7.

Informácie o činnosti kancelárie MAS.

Po hlasovaní predseda zdruţenia Ing. Jozef Berta odovzdal slovo Ing. Michalovi
Dvorjakovi, ktorý informoval členov Správnej rady o činnostiach kancelárie MAS od
posledného zasadnutia Správej rady. V máji bola podané doplnenie Ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2013-2020 NFP309190P373 – Oţivenie MAS
Slanské vrchy – Topľa a taktieţ bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP302050N585 –
Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy Topľa. Obciam
a podnikateľskému sektoru boli podané informácie o plánovaných výzvach. Kanceláriu MAS
taktieţ navštívil prednosta obvodného úradu Mgr. Andrej Krišanda s ktorým sa stretol aj Ing.
Jozef Berta. Ďalej Ing. Michal Dvorjak informoval, ţe v júni bola podaná prvá Ţiadosť
o platbu a tieţ Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP NFP302050Q290 –
Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Slanské vrchy – Topľa. Spolu s Ing.
Jánom Drobným sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „Význam prístupu LEADER
v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť“ v Dudinciach. Členovia kancelárie MAS spolu s Ing.
Jozefom Bertom sa zúčastnili aj na stretnutí starostov mikroregiónu Hanušovce nad Topľou
a Hlinné vo Vyšnom Ţipove. Ing. Michal Dvorjak spolu s Ing. Jánom Drobným sa stretli so
zástupcami MAS Zubří země. Mgr. Bačovčinová sa zúčastnila na vzdelávacom seminári
„Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri
implementácii projektov PRV SR 2014-2020“ vo Fričovciach a taktieţ absolvovala školenie
IFOsoft – Mzdová agenda v Prešove. Ing. Michal Dvorjak sa zúčastnil workshopu
zameraného na : „Riešenie pre samosprávu v oblasti opatrení na zvyšovanie energetickej
efektívnosti verejných budov a vyuţívanie obnoviteľných zdrojov energie“ v Košiciach.

8.

Rôzne.
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9.

Diskusia.

PhDr. Ľubomír Hreha navrhol upraviť na najbliţšom Valnom zhromaţdení nemoţnosť obce
vystúpiť z MAS po dobu trvania MAS z dôvodu, aby sa nenarušila celistvosť územia, ktorá je
jednou z podmienok pre vznik MAS, a aby boli stanovy upravené tak, ţe v prípade ak niekto
vystúpi z MAS bude znášať všetky právne následky.

10.

Záver.

Predseda MAS Ing. Jozef Berta všetkým prítomným poďakoval za účasť na rokovaní
správnej rady a zasadnutie ukončil.
V Soli, dňa: 25.06.2018
.......................................................................
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka, VR
.......................................................................
Štefan Straka , overovateľ zápisnice, VR
.......................................................................
PhDr. Ľubomír Hreha, overovateľ zápisnice, VR
.......................................................................
Ing. Jozef Berta, predseda MAS, VR
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