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Zápisnica  
z 5.  riadneho zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica v roku 

2018,  

konaného dňa 17.07.2018 v Silickej Jablonici   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 16 

Hostia:  3                       

Ospravedlnení : 3 – Čoltovo, Gemerská Panica, Hrušov 

Neospravedlnení: 0 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie MAS OZ – p. Pápaiová 

5. Informácie o možnosti rozvoja turizmu v Mikroregióne-cezhraničná spolupráca – p.Lőrincz  
6. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica 

7. Diskusia, Rôzne 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver 

 

 

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

Predseda MD privítal prítomných starostov, ako aj hostí p. P.Burdigu – predsedu ZMOHG, 

primátora mesta Rožňava a predstaviteľov OZ MAS Pápaiovú Sylviu a Benkovú Veroniku 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Ágnes Takács a p. Ambrúzs Gejza 

Zapisovateľ:                   p. Šušánová Iveta 

 

Hlasovanie:                     za:                                          16     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 

Za: všetci 

 

K bodu 3. : Schválenie programu 

 

Program bol schválený podľa predloženého návrhu 
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Uznesenie č. 14/2018 

Členovia MD schvaľujú program rokovania podľa predloženého návrhu 

Za: všetci 

 

Za týmto bodom požiadal o slovo p. Pavol Burdiga, predseda ZMOHG, primátor mesta 

Rožňava. 

1. Pozdravil každého a následne požiadal, aby v budúcnosti organizátori Envirodňa 

nezabudli na sponzorov, lebo na tričkách ktoré dostali účastníci chýbalo logo 

ZMOHG 

2. Ohľadne celoslovenskej slávnosti Gombasek podal informácie o sponzoroch, a  

požiadal starostov MD o potrebu podpory tejto slávnosti. Poďakoval sa tým, ktorí 

sa zúčastnili na tejto slávnosti. 

K tomuto bodu sa prihovoril p. Fábián: 

Plagáty ako aj samotné informácie o tejto slávnosti nám boli doručené 4 dni pred 

zahájením kult.aktivity. On osobne nebol oslovený ani pozvánku nedostal. 

Skonštatoval, že chýba komunikácia medzi obcami a OV Csemadokom. 

Ďalej o slovo požiadal Ing. Slavomír Zubrický: 

Je pravda, že dni obce v Jablonove nad Turňou organizoval v tom istom termíne 

ale v obci už 15 rokov sa organizujú dni obce v ten istý termín . 

Ako posledný sa prihovoril p. Július Lörincz: 

V obci Kečovo sa tak isto konali dni obce, ale napriek tomu spevácky zbor z obce 

vystupoval na Gombaseckých slávnostiach – čiže reprezentácie obce bola 

zabezpečená  

3. Požiadal všetkých aby sme boli jednotní, aby sme komunikovali medzi sebou 

nakoľko mal informácie od starostov z iných mikroregiónov, že nie je medzi nami 

zhoda 

4. Do novembrových volieb poprial veľa síl a vytrvalosti každému kto kandiduje 

a následne sa poďakoval za možnosť byť prítomný a rozlúčil sa 

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie diskusný príspevok 

p. Pavla Burdigu – predsedu ZMOHG, primátora mesta Rožňava  

 

K bodu 4. : Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie MAS 

OZ – p. Pápaiová   

P.Pápaiová informovala členov MD o stave a možnostiach ohľadne projektov LEADER ako 

aj o predpokladaných termínov zverejnenia jednotlivých výziev. Predpokladá sa, že prvé 

výzvy budú zverejnené v programoch: 

PRV v mesiaci august, resp. september 2018 a  

IROP v mesiaci september 

 

Ďalej informovala o aktivite v Jablonove nad Turňou dňa 24.07.2018, v Granáriu kde v rámci 

fokusovej skupiny budú prítomní študenti vysokej školy zo zahraničia z Univerzity GENT – 

Belgicko, kde srdečne pozvala starostov MD. 

  

. 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie informácie od p. 

Pápaiovej  
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K bodu  5. :  Informácie o možnosti rozvoja turizmu v Mikroregióne-cezhraničná 

spolupráca – p.Lőrincz  
 

 

Starosta obce Kečovo nás informoval o možnostiach spolupráce rozvoja turizmu v MD – 

cezhraničná spolupráca s p. Elemérom Törökom, zároveň žiadal stanovisko o možnej 

prezentácii na osobitnom pracovnom zasadnutí MD 

 

Uznesenie č.: 15/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica odporúčajú predsedovi MD pozvať  p. E. 

Töröka na pracovné zasadnutie  MD 

 

Za: všetci 

 

 

 K bodu č. 6. :  Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica   

 

Predseda MD Ing. Tibor Balázs informoval členov MD o cenových ponukách spoločnosti 

Weby Group ako aj Galileo za účelom vytvorenia webového sídla MD. Následne členovia sa 

dohodli na vydaní brožúry A5 pre MD. V brožúre sa reprezentuje každá obec na 2 stranách, 

a spracuje Balázs Dávid.  

 

Uznesenie č.: 16/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica schválili vyhotovenie brožúry pre MD   

Za: všetci 

 

 

K bodu 7.  Diskusia, Rôzne 
 

1. Starostka obce Kunová Teplica považovala za potrebné si vyjasniť nedorozumenie 

ohľadne vyúčtovania výdavkov na ples MD s Ing. Slavomírom Zubrickým. 

Predkladala bločky o nákupe vína, následne Ing. S.Zubrický sa vyjadril, že on nemal 

požiadavku v tomto smere. Požiadavku ktorú opakovane prezentoval znela: Čo sme 

robili s vínom, ktoré neboli otvorené na plese. 

2. Starostka obce Kunová Teplica žiadala vysvetlenie od predsedu MD, prečo boli 

objednané 4 ks mobilných WC na Envirodeň. 

Ing. Balázs: Mobilné wc objednal p. Tankó Ladislav, avšak pri objednaní nikto 

nevedel že na envirodni bude slabá účasť. 

3. Starostka obce Kunovej Teplice podala informácie o sponzorských darov na účet a to 

od Nadácie Carmeuse 150,-€, ZMOHG 950,- €, Essity Slovakia s.r.o 200,- €. 

4. Predseda združenia informoval členov, že p. Borzy pravidelne posiela 50,- € mesačne 

pre MD. Jeho dlžoba činí 1108,93 € 

5. Starosta obce Kečovo sa vrátil k problematike OV Csemadok. Konštatoval, že 

zorganizovať takúto slávnosť je obrovská práca a je potrebná hlavne komunikácia 

medzi obcami a OV Csemadoku. Nechápe prečo sú slávnosti zorganizované na 3 dni, 

ak nie sú nato zdroje a potom každý rok ten istý problém, že nie je záujem 

o predmetnú aktivitu. 

Starostka obce Plešivec, Iveta Šušánová dodala, že táto kultúrna aktivita musí byť 

zorganizované na 3 dni z hľadiska dotácie cez VÚC a MK SR.  
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6. Ing. Slavomír Zubricky nám predkladal možnosť objednať vymaľovánky cez MD. Zo 

strany starostov nebol záujem o túto možnosť. 

7. Starosta obce Ardova p. Fábián nás informoval o havarijnom stave Domu tradície 

v Ardove, a požiadal o podporu MD. Navrhujeme vyšpecifikovať požiadavku a 

na nasledujúcom zasadnutí opätovne predložiť.  

Členovia združenia Mikroregiónu Domica berú na vedomie diskusné príspevky 

zo zasadnutia MD   

 

 K bodu č. 8. :  Schválenie uznesení 

 

Predseda MD dal opätovne schvaľovať uznesenie 

Za: všetci 

 

K bodu č. 9. :  Záver 
Predseda MD sa poďakoval za účasť na rokovaní 

 

 

 

Zapísal/(a):      Iveta Šušánová, v.r. 

 

 

Overovatelia:     Ágnes Takács, v.r. 

 

      Gejza Ambrúzs, v.r. 

 

 

 

 

 

.......................................... 

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 

 

      


