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Zápisnica  
zo 6.  riadneho zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica v roku 

2018,  

konaného dňa 20.09.2018 v Gemerskej Panici   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 15 

Hostia:  6                       

Ospravedlnení : 4 – Hrhov, Kečovo, Plešivec, Silica 

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. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica – Ing. Balázs 
6. Informácie o možnosti rozvoja turizmu v Mikroregióne – Ing. Török 

7. Diskusia, Rôzne 

8. Schválenie uznesení 

9. Záver  

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

Predseda MD privítal prítomných starostov a starostky, ako aj hostí JUDr. Ďuríčka – zástupcu 

VO – Tender, Ing. Štefanka Milana – zástupcu Slovenskej sporiteľne, predstaviteľov OZ 

MAS Pápaiovú Sylviu a Benkovú Veroniku, a Ing. Töröka Eleméra a p. Gaála Ľudovíta  

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Alžbeta Szaniszlóová a p. Daniel Fábián 

Zapisovateľ:                   Ing. Tibor Balázs 

 

Hlasovanie:                     za:                                          15     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Uznesenie č. 17/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 

Za: všetci 

 

K bodu 3. : Schválenie programu 

 

Predseda združenia navrhol zmeniť program zasadnutia na základe požiadavky Ing. 

Zubriczkého a p. Pápaiovej nasledovne: 



 

 2 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Vystúpenie JUDr. Ďuríčka, zástupcu VO-Tender Rožňava 

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

6. Vystúpenie Ing. Štefanka, zástupcu Slovenskej sporiteľne Košice 

7. Informácie o možnosti rozvoja turizmu v Mikroregióne – Ing. Török, p. Gaál 

8. Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica – Ing. Balázs 
9. Diskusia, Rôzne 

10. Schválenie uznesení 

11. Záver  

 

Hlasovanie:                     za:                                          15     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Uznesenie č. 18/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili program zasadnutia . 

Za: všetci 

 

K bodu 4. : Vystúpenie JUDr. Stanislava Ďuríčka, zástupcu VO-Tender Rožňava  

 

Predseda združenia odovzdal priestor o príspevok JUDR. Stanislavovi Ďuríčekovi, zástupcovi 

VO-Tender Rožňava: 

 JUDR. Stanislav Ďuríček v krátkosti informoval prítomných o svojej činnosti v oblasti 

verejného obstarávania, a ponúkol svoje služby, nakoľko má bohaté skúsenosti v tejto oblasti, 

a má aj právnické vzdelanie, ktoré v prípade určitých nezrovnalostí vie využiť v prospech 

obcí.  

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica zobrali na vedomie príspevok JUDr. 

Stanislava Ďuríčeka, zástupcu VO-Tender Rožňava  

 

K bodu 5. : 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 október 2018 a  

IROP zatiaľ sa nevie, avšak navrhuje rozbehnúť verejné obstarávanie pre všetky oblasti čím 

skôr, nakoľko po vyhlásení výziev na tieto už bude len krátky termín. 

Ďalej informovala prítomných, že 2.a 3.10.2018 sa zúčastnia na školení ITMS. 

Na záver sa poďakovala starostom a starostkám, ktorí prijali študentov vysokej školy zo 

zahraničia z Univerzity GENT – Belgicko, ktorí prezentovali činnosť našej MAS KRAS vo 

veľmi dobrom svetle na rôznych sférach, a vyjadrila presvedčenie pokračovania v obdobnej 

činnosti aj v roku 2019. 

p. Novák Tomáš položil otázku, či treba vyžiadať na mikrobusy nové cenové ponuky. 
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p. Pápaiová: Postup pri verejnom obstarávaní preposlala e-mailom, a zdôraznila, že pri IROP 

treba vyžiadať až 5 cenových ponúk. 

  

Členovia združenia Mikroregiónu Domica zobrali na vedomie informácie od p. 

Pápaiovej  

 

K bodu  6. :  Vystúpenie Ing. Štefanka, zástupcu Slovenskej sporiteľne Košice 
 

Ing. Štefanko okrem iných informoval prítomných starostov a starostky o možnostiach 

poskytnutia úveru na spolufinancovanie nákladov na projekty, resp. na projekty, ktoré budú 

financované formou refundácie. 

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica zobrali na vedomie informácie od Ing. 

Štefanku  

 

K bodu  7. : Informácie o možnosti rozvoja turizmu v Mikroregióne – Ing. Török, p. 

Gaál   

 

Ing. Török okrem iných informoval prítomných starostov a starostky, že od posledného 

stretnutia sa zmenilo toľko, že do plánovaného projektu rozvoja turizmu sa prihlásili aj 

záujemcovia od Rimavskej Soboty. Ďalej pripomenul zaslaný list, na základe ktorého čakajú 

odpovede od jednotlivých obcí. 

p. Gaál referoval o snahe vytvorenia Geoparku, je iniciatíva vytvoriť Geomenežment, tým 

prilákať turistov do našej oblasti. Podobne to funguje všade vo svete. Na Slovensku sú 3 

geoparky : Novohradský, Bystrický, a Štiavnický. V pláne je vytvorenie ďalších troch : 

Malokarpatský, Zemplínsky a Silický. Všetky geoparky by mala podporovať vláda, čo zatiaľ 

nerobí. Ďalej navrhol vytvoriť vstupnú bránu do Geoparku v Gombaseku, spoločne 

s informačným centrom. 

Ing. Török navrhol navštíviť obdobný fungujúci geopark v zahraničí , napr. v Českej 

republike. 

 

Zástupcovia starostov vyjadrili svoju absolútnu nespokojnosť s činnosťou, prístupom 

k návštevám  a správaním sa správcu jaskyne Domica Ing. Otta Lörincza !!! 

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica zobrali na vedomie informácie od Ing. 

Töröka a p. Gaála  

 

 K bodu č. 8. :  Prerokovanie vytvorenia brožúry pre Mikroregión Domica   

 

Predseda MD predostrel vytvorený návrh do brožúry – obce Gemerskej Hôrky vytvorenej 

Dávidom Balázsom. Všetci daný návrh odsúhlasili, ale navrhli vytvoriť 2 brožúry – 

v slovenskom a v maďarskom jazyku. Ďalej predseda MD navrhol kvôli zjednoteniu kvality 

fotiek, že Dávid Balázs navštívi všetky obce a vyhotoví potrebný počet fotiek. Zástupcovia 

obcí prepošlú potrebný text do brožúry predsedovi MD, ktorý ich doručí Dávidovi Balázsovi.  

  

Uznesenie č.: 19/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica schvaľujú vytvorenie brožúry vyššie 

uvedeným spôsobom v dvoch variantoch – v slovenskom a maďarskom jazyku. 
Za: všetci 
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K bodu č. 9  Diskusia, Rôzne 

1. Ján Hubay predniesol otázku, či sa aj ostatným obciam strácajú papiere na 

ÚPSVaR v Rožňave ?  Odpoveď – väčšina starostov nosí všetky dochádzky 

a ostatné papiere dvojmo, a jednu kópiu dajú pri odovzdávaní a preberaní 

podpísať. 

2. Ing. Zubriczký upozornil, že vyšla aktualizácia zákona o odpadoch, na základe 

ktorej chce Ministerstvo životného prostredia zvýšiť cenu za skládkovanie, čo sa 

odzrkadlí aj na rozpočtoch obcí na rok 2019. Ďalej zdôraznil na potrebu 

maximálne možnej separácie odpadu. 

 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica berú na vedomie diskusné príspevky 

zo zasadnutia MD   

 

3. Roman Viola položil otázku, či ako Mikroregión Domica nepôjdeme na spoločnú 

zahraničnú pracovnú cestu. 

 

Uznesenie č.: 20/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica schvaľujú zahraničnú pracovnú cestu 

pravdepodobne do Maďarska ešte v mesiaci október. 

 

Za 14 členov , proti nikto, zdržal sa 1 – Fábián Daniel 

 

 K bodu č. 10. :  Schválenie uznesení 

 

Predseda MD dal opätovne schvaľovať uznesenie 

Za: všetci 

 

K bodu č. 11. :  Záver 

 

Predseda MD sa poďakoval za účasť na rokovaní 

 

 

Zapísal/(a):      Ing. Tibor Balázs, v.r. 

 

 

Overovatelia:     Alžbeta Szaniszlóová, v.r. 

 

      Daniel Fábián, v.r. 

 

 

 

 

 

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

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 


