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Zápisnica  
z 1.  zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica v roku 2018,  

konaného dňa 09.01.2018 v Bretke   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 18                       

Ospravedlnení : 0 

Neospravedlnení: Gemerská Panica 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Informácie MAS OZ KRAS – p. Pápaiová   
5. Určenie výšky členského na rok 2018 

6. XII. ročník Plesu starostov 

7. Plán podujatí na rok 2018 

8. Odpoveď p. Borzyho na písomnú výzvu členov Mikroregiónu Domica 

9. Informácia predsedu MD ohľadne zimnej údržby ciest 

10. Rôzne, diskusia 

11. Schválenie uznesení 

12. Záver 

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril predseda združenia Ing. Balázs a všetkých privítal a skonštatoval, že počet 

prítomných členov je 18 ( z celkového počtu 19 ) a zasadnutie je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Ladislav Tankó, p. Ján Hubay 

Zapisovateľ:                   p. Tomáš Novák 

 

Hlasovanie:                     za:                                          18     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1 

 

Uznesenie č. 01/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 

 

K bodu 3. : Schválenie programu zasadnutia 

 

Predseda združenia predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol členom združenia 

rozposlaný v pozvánke.  

Nakoľko nikto z prítomných členov nemal k prednesenému návrhu programu pripomienky, tú 

v prednesenom rozsahu schválili. 
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Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú program rokovania. 

Hlasovanie:                     za:          18 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Informácie MAS OZ KRAS – p. Pápaiová   
5. Určenie výšky členského na rok 2018 

6. XII. ročník Plesu starostov 

7. Plán podujatí na rok 2018 

8. Odpoveď p. Borzyho na písomnú výzvu členov Mikroregiónu Domica 

9. Informácia predsedu MD ohľadne zimnej údržby ciest 

10. Rôzne, diskusia 

11. Schválenie uznesení 

12. Záver 

 

Uznesenie č. 02/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili program zasadnutia. 

 

K bodu 4. : Informácie MAS OZ KRAS  

 

Predseda združenia odovzdal slovo manažérke MAS OZ KRAS, aby odprezentovala 

schválenú stratégiu MAS OZ a aby vysvetlila, v akom časovom horizonte sa môžu očakávať 

vypísanie jednotlivých výziev. Po odprezentovaní stratégie manažérka zodpovedala na 

konkrétne otázky od členov združenia a dohodlo sa, že po určitých úpravách v stratégií tieto 

budú rozposlané na jednotlivé obce, aby sa každý člen združenia mohol pripraviť a spoločne 

zosúladiť jednotlivé potreby obcí. Na termíne zosúladenia bol stanovený termín 13. februára 

2018.  

 

Členovia Mikroregiónu Domica berú na vedomie odprezentovanú schválenú stratégiu 

manažérkou MAS OZ KRAS. 

 

Hlasovanie:                     za:          18 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1        

 

 

Uznesenie č. 03/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica berú na vedomie odprezentovanú schválenú 

stratégiu manažérkou MAS OZ KRAS. 

    



 3 

K bodu  5. : Určenie výšky členského na rok 2018 

 

Predseda združenia navrhol zvýšiť členské z dôvodu zvýšenia možných výdavkov na 

spoločné zapájanie sa do projektov zahrnutých v akčnom pláne MAS OZ KRAS z 0,20 € / 

obyvateľ na 0,25 € / obyvateľ. 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú navýšenie členského na rok 2018 na 0,25 € / 

obyvateľ. 

Hlasovanie:                     za:          13 

                                         proti :                                      1 ( Hrhov )        

                                         zdržal sa:                                4 ( Jablonov n/T., Čoltovo, K.Teplica,  

        Pašková )  

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1        

 

Uznesenie č. 04/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili navýšenie členského 

príspevku na rok 2018 na 0,25 € / obyvateľ. 

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 K bodu č. 6. :  XII. ročník Plesu starostov      

 

Ako už bolo na predchádzajúcom zasadnutí MD odsúhlasené, XII. ročník plesu starostov sa 

uskutoční 02.02.2018 od 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke. O hudbu sa 

postará hudobná skupina Fortuna 2008, zabezpečí ich p. Hubay J. 

Predseda združenia vyzval prítomných starostov, že kto sa zúčastní organizačných 

a zabezpečovacích prác pred a počas plesu. Prihlásili sa : p. Novák T., p. Lörincz J., p. 

Husaník Cs., a p. Fábián D. Pagáče zabezpečia obce Meliata a Ardovo. 

Počet prihlásených na ples je nutné nahlásiť do 26. januára 2018 u vedúcej kultúrneho domu 

v Gemerskej Hôrke, p. Annamárie Giczei – č.tel.: 0907 991 293 a veci do tomboly doručiť do 

30. januára 2018. 

 

K bodu č. 7. :  Plán podujatí na rok 2018 

 

Predseda združenia vyzval prítomných na odovzdanie plánov podujatí pre jednotlivé obce, 

aby ich bolo možné zosumarizovať pre celé združenie MD. Do termínu tohto zasadnutia ich 

odovzdali tieto obce : Ardovo, Bohúňovo, Dlhá Ves a Gemerská Hôrka. Ostatné obce 

predseda vyzval, aby svoje plány podujatí zaslali do 31. januára 2018. 

 

K bodu č. 8. : Odpoveď p. Borzyho na písomnú výzvu členov Mikroregiónu Domica  

 

Predseda združenia informoval prítomných o obdŕžaní odpovede od p. Borzyho V. na 

písomnú výzvu  členov Mikroregiónu Domica. Skonštatoval, že prakticky odsúhlasil peňažný 

schodok vo výške 1458,93 € zistený dozornou komisiou za roky 2015 a 2016 a navrhol ho 

uhrádzať mesačne na účet združenia vo výške 50,-€.  

 

Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú splácanie peňažného schodku 1458,93 € p. 

Borzym na základe splátkového kalendára mesačnou splátkou vo výške 50,-€. 

 



 4 

Hlasovanie:                     za:          18 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1        

 

Uznesenie č. 5/2018 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú splácanie peňažného schodku 1458,93 € p. 

Borzym na základe splátkového kalendára mesačnou splátkou vo výške 50,-€. 

 

K bodu  9. Informácia predsedu MD ohľadne zimnej údržby ciest 

 

Predseda združenia informoval prítomných o zaslaných listoch s vyjadrením nespokojnosti 

členov MD s prevádzkou zimnej údržby správy ciest na územiach mikroregiónu. V listoch sa 

žiada aj obnovenie vysunutého pracoviska zimnej údržby v Plešivci. Listy boli zaslané na 

Riaditeľstvo Správy ciest KSK – Košice, na Správu ciest Košického samosprávneho kraja –

Košice, a Správu ciest KSK – stredisko Rožňava. 

 

K  bodu 10. Rôzne 

 

- p. Novák navrhol priateľské stretnutie všetkých členov Mikroregiónu Domica 

v priestoroch Wexim v Rožňave dňa 18.1.2018 od 15.00 hodine 

- Ing. Angyal požiadal o výmenu zasadnutí medzi Silickou Jablonicou a Hrušovom, 

s čím p. Parti súhlasil. 

- P. Fábián navrhol zorganizovať mimoriadne zasadnutie ohľadne stratégie MASKRAS 

na deň 13. februára 2018 

- P. Tankó súhlasil s organizovaním XIII. Environmentálneho dňa v Hrhove, a prisľúbil 

dojednanie možnosti organizácie uvedenej akcie s ochranármi prírody v Brzotíne 

- Ing. Balázs navrhol za zapisovateľku na ďalších zasadnutiach p. Šušánovú, ktorá 

ponúknutú funkciu prijala. 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú vymenovanie p. Šušánovej Ivety za 

zapisovateľku. 

 

Hlasovanie:                     za:          18 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       1        

 

Uznesenie č. 5/2018 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schválili vymenovanie p. Šušánovej Ivety za zapisovateľku 

na ďalších zasadnutiach. 

 

K bodu 11. Schválenie uznesení 

 

P. predseda Balázs prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené. 
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K bodu 12. Záver 

 

P. predseda Balázs poďakoval všetkým za prítomnosť, a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Zapísal/(a):      Tomáš Novák, v.r. 

 

 

Overovatelia:     Ladislav Tankó, v.r. 

 

      Ján Hubay, v.r. 

 

 

 

 

 

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

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 
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