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Zápisnica  
z 8.  riadneho zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica v roku 

2018, konaného dňa 13.11.2018 v Ardove   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 17 

Hostia:  3                       

Ospravedlnení : 2 ( Kečovo, Silica ) 

Neospravedlnení: 0 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Oboznámenia sa s výsledkami komunálnych volieb v roku 2018 - všetci 

5. Prezentácia Ing. Adriany Mészarosovej z Vojenského kartografického ústavu 

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

7. Stručné vyhodnotenie zahraničnej pracovnej cesty v Egri - p. Gyenesová 

8. Prejednanie plánu zasadnutí na rok 2019 – Ing. Balázs 

9. Diskusia, Rôzne 

10. Schválenie uznesení 

11. Záver 

 

 

 

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

Predseda MD privítal prítomných starostov, ako aj hostí p. Ing. Adrianu Mészárosovú 

z Vojenského kartografického ústavu a predstaviteľov OZ MAS Pápaiovú Sylviu a Benkovú 

Veroniku 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Eva Gyenesová a Ing. Bartolomej Angyal 

Zapisovateľ:                   p. Šušánová Iveta 

 

Hlasovanie:                     za:                                          všetci    

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Uznesenie č. 26/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 

Za: všetci 

 

K bodu 3. : Schválenie programu 
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Program bol schválený podľa predloženého návrhu 

 

Uznesenie č. 27/2018 

Členovia MD schvaľujú program rokovania podľa predloženého návrhu 

Za: všetci 

 

 

K bodu 4. : Oboznámenia sa s výsledkami komunálnych volieb v roku 2018 – všetci 
 

Predseda MD informoval členov o výsledku komunálnych volieb, gratuloval všetkým 

starostkám ako aj starostom, nakoľko každý z nás obhájil svoju pozíciu vo voľbách.  . 

  

. 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie informácie 

o komunálnych voľbách  

 

 

    

K bodu  5. :  Prezentácia Ing. Adriany Mészarosovej z Vojenského kartografického 

ústavu 

 

Ing. Adriana Mészárosová oslovila prítomných starostov s ponukou vyhotovenia máp cez 

Mikroregió Domica. Na základe hlasovania ponuku prijímame a následne Ing. Mészárosová 

osloví starostov jednotlivo, z dôvodu potreby zakreslenia jednotlivých bodov do mapy. 

 

Uznesenie č.: 28/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica schvaľujú vyhotovenie mapy pre všetky obce 

MD 

 

Za: 15  Proti: 0   Zdržal sa: 2 

 

 

 K bodu č. 6. :  Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie 

MAS OZ – p. Pápaiová  

 

Manažérka informovala o možnosti presunu prostriedkov v programe 2.1.3 pre Ardovo. Táto 

možnosť je neprechodná a treba hľadať riešenie. Starostka obce Plešivec navrhla dohodu so 

starostom Hrušova – Plešivec pôjde do programu 2.1.3 Rozvoj rekreačnej infraštruktúry obcí, 

a Hrušov by sa zapojil do programu 3.1.1 Prepojenie obci s mestom a preprava osôb pre obce, 

tým že starostka zistí na stavebnom úrade, či vydanie stavebného povolenia nevyžaduje extra 

povolenie, a že či bude v súlade s územným plánom. Starostovia súhlasili s takým riešením 

a sa dohodli, že starostka informuje ostatných členov začiatkom decembra. 

 

Členovia MD berú na vedomie možnosť predkladania projektov pre Plešivec a Hrušov  

 

 

 

 

K bodu 7.  Stručné vyhodnotenie zahraničnej pracovnej cesty v Egri - p. Gyenesová 
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Starostka obce Kunová Teplica, p. E.Gyenesová informovala členov o pracovnej ceste 

v meste Eger. Cena pracovnej cesty bola vo výške 1 374,- € 

 

Členovia MD brali na vedomie vyúčtovanie pracovnej cesty v meste Eger a čerpanie 

prostriedkov vo výške 1374,- € 

 

 

K bodu 8. Prejednanie plánu zasadnutí na rok 2019 – Ing. Balázs 

 

Predseda MD Ing. Balázs Tibor predkladal plán zasadnutá na rok 2019: 

16. 01. 2019 – Hrušov 

20. 03. 2019 – Dlhá Ves 

15. 05. 2019 – Bohuňovo 

17. 07. 2019 – Pašková 

18. 09. 2019 – Silica 

20.11.2019 – Jablonov nad Turňou 

 

Členovia s plánom súhlasili 

 

Uznesenie č.: 29/2018 

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica schvaľujú plán zasadnutí združenia MD na 

rok 2019 

 

 

K bodu 9: Diskusia, Rôzne 
 

1. Starosta z Dlhej Vsi p. Tomáš Novák požiadal o určenie časového priestoru pre 

záujemcov na zasadnutí MD. Navrhuje 20 min. časový priestor pre záujemcov. 

Členovia MD súhlasili.  

2. Starosta Jablonova n/Turňou Ing. Slavomír Zubriczký upozornil na zvýšené náklady 

za skladovanie KO od 1.januára 2019, načo nás upozornila aj Fúra s.r.o  

3. Predseda MD, Ing.Tibor Balázs vyzval kolegov aby do 15.12.2018 zaslali požadovaný 

materiál do brožúrky a pre p. Töröka 

4. Starostka obce Plešivec p. Iveta Šušánová požiadala kolegov, že po skončení 

zasadnutia si vyzdvihli obrazy v inkubátorovom dome za účelom aktualizácie.  

5. Následne sa určil čas a miesto na 14.Ples samospráv MD – miestom plesu je 

Gemerská Hôrka a dátum: 01.02.2019 

  

Členovia združenia Mikroregiónu Domica berú na vedomie diskusné príspevky 

zo zasadnutia MD   

 

 K bodu č. 10. :  Schválenie uznesení 

 

Predseda MD dal opätovne schvaľovať uznesenie 

Za: všetci 

 

K bodu č. 9. :  Záver 
Predseda MD sa poďakoval za účasť na rokovaní 
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Zapísal/(a):      Iveta Šušánová, v.r. 

 

 

Overovatelia:     Eva Gyenesová, v.r. 

 

      Ing. Bartolomej Angyal, v.r. 

 

 

 

 

 

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

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 

 

      


