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

ZÁPISNICA
23. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa
19.12.2018 v kancelárii MAS v Soli
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie 23. zasadnutia Správnej rady.
2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.
5.
Činnosť kancelárie MAS od posledného zasadnutia Správnej rady MAS.
6.
Aktualizácia Stratégie a Stanov MAS Slanské vrchy – Topľa.
7.
Rôzne.
8.
Diskusia.
9.
Záver.

1.

Otvorenie 23. zasadnutia Správnej rady

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda Správnej rady a MAS Ing. Jozef Berta a privítal
ostatných členov správnej rady, projektového manažéra Ing. Michala Dvorjaka
a ekonomického manažéra Ing. Jána Drobného. Skonštatoval, že Správna rada je uznášania
schopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Neprítomný bol PhDr. Štefan
Straka.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí pán Peter Sabo a Štefan Sabol. Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta
dal hlasovať za navrhnutých - zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Za:
6
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní: 1 (PhDr. Štefan Straka)

3.

Návrh na schválenie programu zasadnutia

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta prečítal program zasadnutia a následne dal
hlasovať za tento program, pretože nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy.
Za:
6
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní: 1 (PhDr. Štefan Straka)
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4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Správnej
rady MAS
Ing. Berta prečítal členom správnej rady Uznesenia z posledného zasadnutia správnej rady
a skonštatoval, že Uznesenie č. 1 bolo splnené a Uznesení č. 2 nebolo splnené, z dôvodu
neskorého podania podkladov k žiadosti na PSK zo strany Ing. Brussa.

5.

Činnosť kancelárie MAS od posledného zasadnutia Správnej rady

Ing. Berta odovzdal slovo Ing. Dvorjakovi, ktorý informoval členov o činnosti od
posledného zasadnutia správnej rady. V októbri sa spolu Ing. Drobným zúčastnili Školenia
ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti v Prešove, ktoré usporiadal RA NSRV SR
a konalo. Taktiež sa zúčastnili na stretnutí ZRR – Východ, o. z. v Lesnici, kde boli
diskutované informácie ohľadom implementácie IROP, o stave ŽoNFP, ŽoP, VO, školenie
GDPR. V mesiaci október bola taktiež doplnené druhá Žiadosť o platbu k zmluve
302051N585 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy – Topľa. Ing.
Dvorjak ďalej informoval členov správnej rady, že spolu s Ing. Drobným sa zúčastnili aj
konferencie „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“ v Demänovskej
doline. Ďalej informoval členov, že boli oslovené členské obce k spolupráci pri príprave
propagačného kalendára. V mesiaci november sa zúčastnili pracovného stretnutia zástupcov
Prešovského samosprávneho kraja a miestnych akčných skupín. Ďalej bola zverejnená zmluva
o NFP NFP309190P373 – Oživenie MAS Slanské vrchy – Topľa v CRZ. V tom istom
mesiaci bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty
zákazky „Nástenný kalendár MAS SVT na rok 2019“. V novembri bola taktiež podaná tretia
Žiadosť o platbu k zmluve 302051N585 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské
vrchy – Topľa. V mesiaci december sa Ing. Dvorjak a Ing. Drobný zúčastnili na stretnutí
ZRR – Východ, o. z. v Poľove a na stretnutí Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD.
Taktiež bolo uskutočnené vyhodnotenie cenových ponúk na „Nástenný kalendár MAS SVT
2019“. Ing. Dvorjak ďalej informoval členov o tom, že bolo uskutočnené hlasovanie Valného
zhromaždenia formou per rollam o aktualizácii stratégie a stanov MAS.
Ďalej informoval aj o tom, že stále nie je jasný termín vypísania výzvy. Ing. Berta prečítal
členom správnej rady list od podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej pre pána Milana Majerského. V liste
reagovala pani Matečná na nedostatky zo strany MASiek pri predkladaní Žiadostí o platbu na
chod MAS. Ďalej v liste pani Matečná uvádzala, že Žiadosti o platbu na chod MAS neboli
vyplatené z dôvodu prebiehajúceho auditu zo strany Orgánu auditu, avšak na základe listu od
Certifikačného orgánu zo dňa 26.11.2018 riadiaci orgán IROP mohol znova pristúpiť
k financovaniu výdavkov na chod MAS.
Ing. Dvorjak reagoval na list, ktorý Ing. Berta prečítal s tým, že MAS Slanské vrchy –
Topľa mala Žiadosť o platbu vrátenú na doplnenie jeden maximálne dvakrát. Ing. Dvorjak
odovzdal slovo Ing. Drobnému, ktorý v krátkosti priblížil členom správnej rady, čo sa bude
nachádzať v Nástennom kalendári MAS 2019 a taktiež vysvetlil, že jeho výroba sa pozdržala
z dôvodu personálnych zmien dodávateľa kalendára.

6.

Aktualizácia Stratégie a Stanov MAS Slanské vrchy - Topľa

Ing. Drobný informoval členom správnej rady, že aktualizácia Stratégie a Stanov MAS
Slanské vrchy – Topľa bola nutná z dôvodu ich zosúladenia so zverejneným Systémom
riadenia CLLD verzia 1.8 zo dňa 16.11.2018.. Ing. Dvorjak reagoval, že nešlo o žiadne
zásadné zmeny. V rámci aktualizácie Stratégie boli vykonané opravy zrejmých nesprávností
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a precizovanie textov v kapitolách týkajúcich sa riadiaceho procesu – organizačnej štruktúry
MAS, akčného plánu a monitorovacích ukazovateľov. Aktualizácia sa netýkala rozsahu
oprávnených činností, oprávnených výdavkov, intenzity pomoci, minimálnej a maximálnej
výšky príspevku, finančného plánu ani povinných príloh stanovených MAS. Ďalej Ing.
Dvorjak uviedol, že aktualizácia Stanov sa týkala hlavne vylúčenia prípadného konfliktu
záujmov štatutára združenia t. j. predsedu združenia pri činnostiach súvisiacich so Žiadosťami
o NFP, do ktorých sa zapojí obec/organizácia, ktorú zastupuje. V týchto prípadoch deleguje
svoje kompetencie na podpredsedu združenia, ktorý je členom inej záujmovej skupiny
(súkromný sektor, občiansky sektor alebo verejný sektor).

7.

Rôzne

Ing. Jozef Berta navrhol zvolanie Valného zhromaždenia na 30.01.2019 v Bystrom
v priestoroch svadobky o 14:00 hod.
Pán Nutár navrhol, aby sa na Valnom zhromaždení prevolili členovia revíznej komisie
a taktiež členovia Správnej rady, nakoľko sa zmenil primátor v Hanušovciach nad Topľou,
ktorý bol členom Správnej rady.

8.

Diskusia.

9.

Záver.

Predseda MAS Ing. Jozef Berta všetkým prítomným poďakoval za účasť na rokovaní
správnej rady a zasadnutie ukončil.

V Soli, dňa: 19.12.2018
...............................................................................
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka, v.r.
.......................................................................
Peter Sabo, overovateľ zápisnice, v.r.
.......................................................................
Štefan Sabol, overovateľ zápisnice, v.r.

.......................................................................
Ing. Jozef Berta, predseda MAS, v.r.
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