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Zápisnica  
z  2.  mimoriadneho zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica“ 

v roku 2018,  

konaného dňa 13.02.2018 v Plešivci  
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 16 

Hostia:  2                       

Ospravedlnení : 3 ( Gemerská Panica, Jablonov nad Turňou, Slavec ) 

Neospravedlnení: 0 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Zosúladenie potrieb, požiadaviek a cieľov jednotlivých obcí Mikroregiónu ohľadne 

možných projektov využívajúcich schválenú stratégiu MAS KRAS, ktorá bola 

odprezentovaná manažérkou MAS KRAS na minulom zasadnutí MD v Bretke 

4. Informácie predsedu MD ohľadne zimnej údržby ciest  
5. Rôzne, diskusia 

6. Schválenie uznesení 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných členov je 16 ( z celkového počtu 19 ) a zasadnutie je uznášania schopné. Následne 

privítal hostí a to manažérku MAS KRAS  Sylviu Pápayovú a administratívnu pracovníčku 

MAS KRAS p. Veroniku Benkovú 

 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Anna Giczeiová a Viola Roman 

Zapisovateľ:                   p. Šušánová Iveta 

 

Hlasovanie:                     za:                                          16     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

 

Uznesenie č. 07/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 
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K bodu 3. : Zosúladenie potrieb, požiadaviek a cieľov jednotlivých obcí Mikroregiónu 

ohľadne možných projektov využívajúcich schválenú stratégiu MAS KRAS, ktorá bola 

odprezentovaná manažérkou MAS KRAS na minulom zasadnutí MD v Bretke 

 

 

Manažérka MAS KRAS podala informácie ohľadne projektov, vysvetlila pojem Dodatočná 

alokácia, a načrtla možnosti čerpania. 

Predseda združenia tlmočil stanovisko od starostu obce Jablonov nad Turňou –  má záujem 

čerpať prostriedky v programe 3.1.1, ako aj starostu obce Slavec, ktorý má záujem zapojiť sa 

do akčného plánu pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu MAS, opatrenia Rozvoj komunitných 

centier 

Prítomní brali na vedomie všetky informácie a následne sa dohodli ako budú jednotlivé obce 

čerpať finančné prostriedky zo schválenej stratégie MAS KRAS (viď.prílohu č.1) 

Starosta obce Čoltovo tlmočil stanovisko od  starostu Gem.Panice – má záujem čerpať 

prostriedky v programe 3.1.1 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie čerpanie finančných 

prostriedkov zo stratégie MAS KRAS  

 

 

 

K bodu 4. : Informácie predsedu MD ohľadne  zimnej údržby ciest  

 

1. Predseda združenia informoval prítomných o možnosti zaslania listu s vyjadrením 

nespokojnosti členov MD s prevádzkou zimnej údržby správy ciest na územiach 

mikroregiónu priamo predsedovi samosprávneho kraja.  

Pán Novák doplnil, že do listu je potrebné doplniť potrebu celoročnej údržby. 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie informácie predsedu 

MD ohľadne možnosti zaslania listu na KSK  

 

 

 

    

K bodu  5. : Rôzne, Diskusia 

 

1. Predseda združenia informoval prítomných o podpísaní Dohody o splátkach s p. 

Borzym .  

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali Dohodu o splátkach  s p. Borzym 

 

2. Starostovia diskutovali o 5-dňovej odstávke el. energie v obciach 

 

3. Predseda združenia informoval prítomných, že vyžiadal cenovú ponuku pre všetky obce 

združené v mikroregióne na poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov, 

za výkon zodpovednej osoby a na vypracovanie potrebnej dokumentácie k ochrane 

osobných údajov ( GDPR ), ktoré je potrebné na základe nového nariadenie EÚ a vstúpi 

do platnosti 25.5.2018 s možnosťou uloženia pokuty až do výšky 20 mil. EUR. Zároveň 

prečítal návrh cien pre všetky obce a prisľúbil následné rozposlanie cenových ponúk pre 

všetky obce.  

 

Členovia Mikroregiónu Domica brali na vedomie informácie v bode 5 .Rôzne - Diskusia 
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 K bodu č. 6. :  Schválenie uznesení     

 

P. predseda Balázs prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené. 

 

 

 

K bodu 7. Záver 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:     Anna Giczeiová, v.r. 

 

      Viola Roman, v.r. 

 

 

 

 

 

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

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 
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