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Zápisnica  
zo 4.  zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica v roku 2018,  

konaného dňa 15.05.2018 v Slavci   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 15                       

Ospravedlnení : 4 ( Plešivec, Silica, Silická Jablonica, Hrušov ) 

Neospravedlnení: 0 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Krátka prezentácia p. Henrietty Ibosovej – financovanie sociálnych služieb 

5. Krátka prezentácia firmy Webex Košice – p. Černaiová – web stránka pre Mikroregión 
6. Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie MAS OZ – p. Pápaiová 

7. Vyhodnotenie XII. ročníka Plesu starostov – p. Gyenesová 

8. Vyhodnotenie XIII. Environmentálneho dňa v Hrhove – Ing. Tankó, Ing. Balázs 

9. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica 

10. Diskusia, Rôzne 

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 15 ( z celkového počtu 19 ) a zasadnutie je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Alžbeta Szaniszlóová, p. Anna Giczeiová 

Zapisovateľ:                   Ing. Tibor Balázs 

 

Hlasovanie:                     za:                                          15     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       4 

 

Uznesenie č. 10/2018 

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. Zároveň navrhol presunúť bod 6 na najbližšie zasadnutie MD. 

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:          15 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       4        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Krátka prezentácia p. Henrietty Ibosovej – financovanie sociálnych služieb 

5. Krátka prezentácia firmy Webex Košice – p. Černaiová – web stránka pre Mikroregión 
6. Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie MAS OZ – p. Pápaiová 

7. Vyhodnotenie XII. ročníka Plesu starostov – p. Gyenesová 

8. Vyhodnotenie XIII. Environmentálneho dňa v Hrhove – Ing. Tankó, Ing. Balázs 

9. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica 

10. Diskusia, Rôzne 

11. Schválenie uznesení 

12. Záver 

 

Uznesenie č. 11/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili program zasadnutia. 

 

K bodu 4. : Krátka prezentácia p. Henrietty Ibosovej – financovanie sociálnych služieb  

 

Predseda združenia odovzdal slovo p. Henriette Ibosovej , aby odprezentovala Komunitné 

plánovanie sociálnych služieb. Po odprezentovaní p. Ibosová zodpovedala na konkrétne 

otázky od členov združenia a dohodlo sa, že celú prezentáciu prepošle predsedovi združenia, 

ktorý následne danú prezentáciu rozpošle všetkým členom združenia. 

 

Členovia Mikroregiónu Domica berú na vedomie odprezentované Komunitné plánovanie 

sociálnych služieb. 

    

K bodu  5. : Krátka prezentácia firmy Webex Košice – p. Černaiová – web stránka pre 

Mikroregión 

 

Predseda združenia odovzdal slovo p. Márií Černaiovej z firmy Webwx - Košice , aby 

odprezentovala možnosť vytvorenia spoločnej web stránky pre celý Mikroregión Domica. Po 

odprezentovaní p. Černaiová zodpovedala na konkrétne otázky od členov združenia, 

a zároveň sa dohodlo, že sa k danej téme vrátia v diskusií. 

 

Členovia Mikroregiónu Domica berú na vedomie odprezentovanú možnosť vytvorenia 

spoločnej web stránky pre celý Mikroregión Domica.  
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 K bodu č. 6. :  Zosúladenie predkladania projektov na základe schválenej stratégie 

MAS OZ – p. Pápaiová 

 

 

Tento bod sa presúva na najbližšie zasadnutie Mikroregiónu Domica. 

 

 

K bodu č. 7. :  Vyhodnotenie XII. ročníka Plesu starostov – p. Gyenesová 

 

p. Gyenesová predložila finančné vyhodnotenie XII. ročníka Plesu starostov, kde konštatovala 

že ples priniesol čistý zisk cca 502,-€. 

 Zároveň zazneli nasledovné pripomienky členov združenia :  

Ing. Zubriczký: Kritizoval ponúknuté víno a navrhoval do budúcna zabezpečiť kvalitnejšie 

domáce víno, aj keď je drahšie, ale potom v menšom množstve. 

p. Hubay, p. Gyenesová : Tlmočili kritiku od zúčastnených na plese na kvalitu hlavne 

švédskych stolov  

 

Členovia Mikroregiónu Domica berú na vedomie vyhodnotenie XII. ročníka Plesu 

starostov 

 

 

K bodu č. 8. : Vyhodnotenie XIII. Environmentálneho dňa v Hrhove – Ing. Tankó, Ing. 

Balázs 

 

Ing. Tankó, ako starosta hostiteľskej obce XIII. Environmentálneho dňa predniesol správu 

o priebehu samotnej akcie. 

Zároveň zazneli nasledovné pripomienky členov združenia :  

Ing. Balázs: Keď sme vedeli deň dopredu, že akcie sa nezúčastnia žiaci zo ZŠ Jablonov 

n/Turňou, bolo to potrebné oznámiť predsedovi združenia, s určitosťou by sme zabezpečili 

náhradu zo ZŠ Plešivec, resp. Gemerská Hôrka. 

p. Lörincz: Tieto akcie sú tradičné, reprezentatívne, nemôžeme podceňovať prípravu na ne. 

Treba sa poučiť z daných chýb aj pri Environmentálnom dni, aj pri Plese starostov.  

p. Fábián: Či sa Ing. Tankó necíti byť nezodpovedný, že ako najviac zainteresovaný sa 

nezúčastnil na koordinačnej porade v Kunovej Teplici. 

 

Členovia Mikroregiónu Domica berú na vedomie vyhodnotenie XIII. Environmentálneho 

dňa. 

 

K bodu  9. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica 

 

Predseda združenia otvoril otázku vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica, alebo skôr 

upriamiť pozornosť k spoločnej web stránke pre celý Mikroregión.  

Ing. Zubriczký : Je potrebné vypýtať si konkurenčnú ponuku oproti Vebex-u 

p. Gyenesová : Je za vytvorenie určitej brožúry, aby tí, čo dostanú takúto brožúru, mali 

spomienku na Mikroregión 

p. Viola : Je za vyrobenie informačnej tabule na vstup do každej obce. 

p. Fabián : Je za zamestnanie 1 pracovníka cez úrad práce, ktorý by sledoval výzvy, pomáhal 

s vypracovávaním projektov a pod. 

Ing. Balázs : Vypýta konkurenčnú cenovú ponuku na web stránku, ako aj na úrade práce 

možnosť zamestnania 1 pracovníka 
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K  bodu 10. Diskusia, rôzne 

 

- p. Hubay naznačil rozhorčenie kvôli nesúladu medzi starostami, ba až nežičlivosť 

a bránenie v projektoch 

- p. Viola navrhol zorganizovať športový deň ( futbalový turnaj ) 

- Ing. Zubriczký pripomenul možnosť delegovanie jedného starostu do novovzniknutej 

komisie pri VÚC Košice 

- P. Hubay navrhol do komisie pri VÚC Ing. Zubriczkého 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schvaľujú delegovanie Ing. Zubriczkého do komisie 

starostov pri VÚC Košice. 

 

Hlasovanie:                     za:          15 

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0 

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       4        

 

Uznesenie č. 12/2018 

 

Členovia Mikroregiónu Domica schválili delegovanie Ing. Zubriczkého do komisie 

starostov pri VÚC Košice. 

 

K bodu 11. Schválenie uznesení 

 

Predseda združenia Ing. Balázs prečítal návrh uznesení, ktoré boli schválené. 

 

K bodu 12. Záver 

 

Predseda združenia Ing. Balázs poďakoval všetkým za prítomnosť, a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Zapísal/(a):      Tibor Balázs, v.r. 

 

 

Overovatelia:     Alžbeta Szaniszlóová, v.r. 

 

      Anna Giczeiová, v.r. 

 

 

 

 

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

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 


