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

ZÁPISNICA
25. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa
12.04.2019 v kancelárii MAS v Soli
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie 25. 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 25. 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 a Ing. Ervína Petrika. Ďalej privítal aj členov
revíznej komisie p. Vladislava Dvorjaka a MVDr. Kvetoslavu Supukovú. Skonštatoval, že
Správna rada je uznášania schopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Neprítomní sú PhDr. Štefan Straka, p. Peter Sabo, Ing. Samuel Bruss.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí Daniel Nutár a Štefan Sabol. Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta dal
hlasovať za navrhnutých - zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Neprítomní:

3.

4
0
0
3 (PhDr. Štefan Straka, Peter Sabo, Ing. Samuel Bruss)

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:
4
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní: 3 (PhDr. Štefan Straka, Peter Sabo, Ing. Samuel Bruss)
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4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Správnej
rady MAS
Ing. Berta prečítal Uznesenia z posledného zasadnutia Správnej rady, na ktorej sa pripravoval
program Valného zhromaždenia a určil sa čas a miesto konania Valného zhromaždenia. Ďalej
Ing. Berta skonštatoval, že návrh Ing. Brussa pripraviť v rámci výzvy PSK 2019 kultúrnu
akciu pod záštitou MAS nebolo možné z dôvodu krátkosti času.

5.

Činnosť kancelárie MAS od posledného zasadnutia Správnej rady

Ing. Berta v krátkosti pripomenul členom Správnej rady Uznesenia z 13. Valného
zhromaždenia, ktoré sa konala v Bystrom 31.01.2019. Jedno z Uznesení sa týkalo aj voľby
revíznej komisie, z ktorej dvaja členovia boli prítomní na zasadnutí Správnej rady. Ing. Berta
odovzdal slovo Ing. Drobnému, ktorý odpovedal na otázky padajúce aj na Valnom
zhromaždení týkajúce sa termínov vyhlásenia výziev. Ing. Drobný informoval členov
Správnej rady a prítomných členov revíznej komisie, že podmienkou vypísania výziev je
schválenie stratégie CLLD, ktorá bola aktualizovaná a oznámenie o schválení aktualizácie
stratégie CLLD bolo doručené v apríli 2019. Následne bol schválený Harmonogram výziev.
Predpokladaný termín vypísania výzvy 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) je 5/2019 a predpokladaný
termín vypísania výzvy 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo
Bratislavský kraj) je 10/019. p. Daniel Nutár reagoval a pýtal sa aká je miera
spolufinancovania na čo mu Ing. Drobrý odpovedal, že miera spolufinancovania je 50:50.
Ing. Berta navrhol, aby sa pripravilo stretnutie k pripravovaným výzvam. Po následnej
diskusii navrhli prítomní členovia miesto a čas konania stretnutia zástupcov obcí
k pripravovaným výzvam a Ing. Berta dal hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 1
Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:
A. Navrhuje:
Stretnutie zástupcov obcí k pripravovaným výzvam dňa 29.04.2019 (pondelok) o 14:00 hod.
v Komunitnom centre v Bystrom.
Hlasovanie členov Správnej rady:
Za:
4
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
3 (PhDr. Štefan Straka, Peter Sabo, Ing. Samuel Bruss)
Ing. Berta odovzdal slovo naspäť Ing. Drobnému, ktorý informoval o činnosti kancelárie
MAS od posledného zasadnutia Správnej rady. V januári boli podané Žiadosti o platbu za
mesiace november a december 2018 a prvá výročná monitorovacia správa k zmluve
302051N585. V mesiaci február sa Ing. Drobný a Ing. Dvorjak zúčastnili na Informačnokoordinačnom pracovnom stretnutí úradu PSK a na stretnutí Tematickej pracovnej skupiny
LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji a taktiež v tomto mesiaci prišla správa
2

z kontroly VO Interiérové vybavenie kancelárie MAS. V mesiaci marec sa zúčastnil Ing.
Drobný na poslednej rozlúčke s Albertom Marenčinom. V tomto mesiaci bola doplnená
ŽoNFP 302050T302 Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Slanské vrchy –
Topľa. V mesiaci apríl bolo doručené Oznámenie o schválení aktualizácie stratégie CLLD
a boli doplnené ŽoP 302051N5855003 (Financovanie prevádzkových nákladov august –
október) ŽoP 302051N5855004 (december) a ŽoP 302051N5855005 (november). V mesiaci
apríl bol schválený Harmonogram výziev PRV štatutárnym zástupcom a nahraný do
ITMS2014+.

6.
Prejednanie žiadosti o uvoľnenie z funkcie zo strany projektového
manažéra
Ing. Berta odovzdal slovo Ing. Dvorjakovi, nakoľko sa ho tento bod týka. Ing. Dvorjak
povedal, že v čase oslovenia na pracovnú pozíciu projektového manažéra MAS nebol natoľko
pracovne vyťažený ako je v súčasnej dobe a pribudlo mu mnoho pracovných povinností.
Preto z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti požiadal štatutárneho zástupcu MAS
o uvoľnenie z tejto pracovnej pozície. Uviedol, že nešlo o náhle rozhodnutie, ale
k rozhodnutiu dospel po niekoľko mesačnom uvažovaní. Oslovil niekoľko potencionálnych
nástupcov. Ing. Berta poznamenal, že sa tiež snažil nájsť náhradu. Keďže podľa platných
Stanov MAS článku VII. ods. 8 f) menuje manažéra Správna rada Ing. Berta odovzdal slovo
Ing. Petrikovi, ktorý sa ako hosť zúčastnil zasadnutia Správnej rady a vyzval ho, aby sa
predstavil. Ing. Petrik prítomným predstavil svoj životopis a porozprával o svojich
pracovných skúsenostiach. Po predstavení Ing. Petrika sa Ing. Berta opýtal prítomných či
navrhujú aj iného kandidáta na čo p. Nutár reagoval, že je problém zohnať kompetentného
manažéra s potrebnými skúsenosťami a preto s návrhom Ing. Petrika ako nového
projektového manažéra súhlasí. Rovnako sa vyjadril aj p. Vladislav Dvorjak a dodal, že
kompetentnejšieho kandidáta nenájdeme. MVDr. Kvetoslava Supuková reagovala, že nie je
ani čas ďalej hľadať a treba to riešiť hneď a Ing. Petrik má podľa nej dostatočné skúsenosti.
Ing. Berta sa ešte spýtal Ing. Petrika či sa vie zúčastniť už aj plánovaného stretnutia so
zástupcami obcí k pripravovaným výzvam, ktoré sa uskutoční 29.04.2019 o 14:00 hod.
v Komunitnom centre v Bystrom, na čo Ing. Petrik reagoval súhlasne. Keďže nikto
z prítomných nemal ďalšie otázky dal Ing. Berta hlasovať za prijatie a menovanie Ing. Ervína
Petrika na pracovnú pozíciu projektového manažéra MAS Slanské vrchy – Topľa s termínom
nástupu 01.05.2019 s trojmesačnou skúšobnou dobou.
Návrh na uznesenie č. 2
Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:
A. Prerokovala:
prijatie a menovanie Ing. Ervína Petrika na pracovnú pozíciu projektového manažéra MAS
Slanské vrchy – Topľa s termínom nástupu 01.05.2019 s trojmesačnou skúšobnou dobou.
B. Schvaľuje:
prijatie a menovanie Ing. Ervína Petrika na pracovnú pozíciu projektového manažéra MAS
Slanské vrchy – Topľa s termínom nástupu 01.05.2019 s trojmesačnou skúšobnou dobou.
Hlasovanie členov Správnej rady:
Za:
3
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
3 (PhDr. Štefan Straka, Peter Sabo, Ing. Samuel Bruss)
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7.

Rôzne.

Ing. Berta navrhol, zaslať výzvu na doplatenie členských príspevkov za rok 2018 členom,
ktorí tak ešte neučinili. Ing. Petrík poďakoval za prejavenú dôveru.

8.

Diskusia.

9.

Záver.

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

V Soli, dňa: 12.04.2019
.......................................................................
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka
.......................................................................
Daniel Nutár, overovateľ zápisnice
.......................................................................
Štefan Sabol, overovateľ zápisnice

.......................................................................
Ing. Jozef Berta, predseda MAS
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