Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
_________________________________________________________________________________________
MAS Slanské vrchy - Topľa

ZÁPISNICA
22. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy – Topľa
21.09.2018 v kancelárii MAS v Soli
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie 22. zasadnutia Správnej rady.
2.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Schválenie programu zasadnutia.
4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia správnej rady MAS.
5.
Financovanie prevádzkových nákladov MAS s využitím úverových zdrojov.
6.
Súhlas so zabezpečením úveru formou záložného práva na pohľadávky z NFP .
7.
Informácie o činnosti kancelárie MAS od posledného zasadnutia Správnej rady.
8.
Rôzne.
9.
Diskusia.
10.
Záver.

1.

Otvorenie 22. zasadnutia Správnej rady

Zasadnutie správnej rady otvoril predseda Správnej rady a MAS Ing. Jozef Berta a privítal
ostatných členov správnej rady, projektového manažéra Ing. Michala Dvorjaka
a ekonomického manažéra Ing. Jána Drobného. Skonštatoval, že Správna rada je uznášania
schopná, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Neprítomní boli pán Štefan
Straka a pán Peter Sabo.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Miroslava Bačovčinová, za overovateľov zápisnice
boli navrhnutí pán Daniel Nutár a Ing. Samuel Bruss. Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef
Berta dal hlasovať za navrhnutých - zapisovateľku a overovateľov zápisnice.
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
2 (Štefan Straka, Peter Sabo)

3.

Návrh na schválenie programu zasadnutia

Predseda Správnej rady MAS Ing. Jozef Berta prečítal program zasadnutia a následne dal
hlasovať za tento program, pretože nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a návrhy.
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
2(Štefan Straka, Peter Sabo)
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4.
Kontrola plnenia Uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Správnej
rady MAS
Ing. Jozef Berta pripomenul informácie z posledného zasadnutie Správnej rady, na ktorej sa
prerokovalo a schválilo Uznesenie č.1, v ktorom sa schválilo prijatie úveru na financovanie
prevádzkových nákladov kancelárie MAS od Slovenskej sporiteľne a. s. vo výške max.
36 000,- EUR a zabezpečenie úveru zriadením záložného práva k pohľadávke z dotačného
účtu. Úver bol schválený a bola podpísaná Zmluva o úvere zo Slovenskej sporiteľne a. s.
a využíva sa na pokrytie prevádzkových nákladov kancelárie MAS, čím je Uznesenie č. 1
splnené.

5.
Informácie o činnosti kancelárie MAS od posledného zasadnutia
Správnej rady
Ing. Jozef Berta odovzdal slovo Ing. Michalovi Dvorjakovi, ktorý informoval členov
Správnej rady o činnosti kancelárie MAS od posledného zasadnutia. V júni bola doplnená
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP NFP302050Q290 – Financovanie
implementácie stratégie CLLD MAS Slanské vrchy – Topľa. Ďalej bola podpísaná Zmluva
o úvere zo Slovenskej sporiteľne a. s. a doplnená prvá Žiadosť o platbu k Zmluve
302051N585 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy – Topľa a jej
následné schválenie.
V mesiaci júl boli doplnené kritéria pre výber projektov stratégie CLLD. Ďalej sa Ing.
Dvorjak zúčastnil aj na stretnutí Združenie pre regionálny rozvoj – Východ, o. z. v Malom
Kamenci, kde sa preberali informácie o stave podaných žiadostí o platbu, prebiehajúcich
kontrolách, verejnom obstarávaní v rámci chodu MAS a tiež GDPR. V mesiaci júl bola
uhradená prvá Žiadosť o platbu k Zmluve 302051N585 - Financovanie prevádzkových
nákladov MAS Slanské vrchy – Topľa. V auguste bola vykonaná finančná kontrola na mieste
k Žiadosti o platbu k Zmluve 302051N585 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Slanské vrchy – Topľa. Ing. Drobný sa zúčastnil na seminári „Zákon o verejnom obstarávaní
v Projektoch PRV SR 2014-2020“, ktoré organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre
Prešovský kraj a konalo sa v Kežmarku. Ing. Dvorjak sa v rovnaký deň zúčastnil na
pracovnom stretnutí zameranom na správne vyplnenie a predloženie žiadostí o platbu v rámci
podopatrení pre obce do 1000 obyvateľov, ktoré organizovala Komora obcí Rady ZMOS
v spolupráci s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. K poslednému dňu v mesiaci august
bola podaná druhá Žiadosť o platbu k Zmluve 302051N585 - Financovanie prevádzkových
nákladov MAS Slanské vrchy – Topľa. V mesiaci september bola doplnená Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z IROP NFP302050Q290 Financovanie implementácie
stratégie CLLD MAS Slanské vrchy – Topľa (Koncept implementácie stratégie CLLD).
V septembri bol podpísaný návrh Zmluvy o NFP NFP301990P373 – Oživenie MAS Slanské
vrchy – Topľa a bola tiež doplnená druhá Žiadosť o platbu k Zmluve 302051N585 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy – Topľa. Ďalej Ing. Dvorjak
informoval o aktuálnom stave na účte a v pokladni a stave uhradených členských príspevkov.

6.
Prejdenanie možnosti členstva v organizáciách zastrešujúcich MASky
v rámci SR
Ing. Michal Dvorjak sa zúčastnil na stretnutí Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD,
o.z. v Malom Kamenci a Fričovciach, kde sa prediskutovávali informácie o stave podaných
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žiadostí o platbu, o prebiehajúcich kontrolách, o verejnom obstarávaní v rámci chodu MAS
a GDPR. Ing. Jozef Berta sa vyjadril, že by bolo prospešné pre MAS Slanské vrchy – Topľa
vstúpiť do Združenia pre regionálny rozvoj – VÝCHOD, o. z., nakoľko to predstavuje
možnosť vzájomne si medzi jednotlivými MAS vymieňať osobné skúsenosti a informácie.
Vstup do združenia je bezplatný. K uvedenému bodu členovia správnej rady nemali žiadne
pripomienky, preto dal predseda MAS hlasovať za vstup MAS Slanské vrchy – Topľa do
Združenia regionálny rozvoj - VÝCHOD, o.z.
Návrh na uznesenie č. 1
Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:
A. Prerokovala:
Vstup MAS Slanské vrchy – Topľa do Združenia regionálny rozvoj - VÝCHOD, o.z.
B. Schválila:
Vstup MAS Slanské vrchy – Topľa do Združenia regionálny rozvoj - VÝCHOD, o.z.
Hlasovanie členov Správnej rady:
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
2(Štefan Straka, Peter Sabo)

7.

Implementácia stratégie CLLD.

Ing. Ján Drobný informoval členov Správnej rady, že podľa harmonogramu mali byť vypísané
už dve výzvy, no vzhľadom nato, že školenie k prístupu do neverejnej časti ITMS+2014 sa
uskutoční 1.10.-2.10.2018 nie je známy termín vypísania prvej výzvy. Z harmonogramu
vyplýva, že prvá výzva, ktorá vyjde bude určená pre obce a to Podopatrenia 7.4. Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
Ing. Bruss sa zaujímal kedy bude výzva pre súkromný sektor. Ing. Drobný uviedol, že druhá
výzva mala byť vypísaná v júni 2018 a to Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov 4.1 PRV a tretia výzva Zakladanie nových a inovatívnych podnikov a podpora
existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev 5.1.1 IROP by mala byť vypísaná
v januári 2019. No nakoľko ešte nie je známy nový termín vypísania prvej výzvy nevie mu
poskytnúť presný termín.

8.

Rôzne

Ing. Samuel Bruss informoval prítomných členov Správnej rady o udeľovaní Ceny PSK resp.
Ceny predsedu PSK.
Ďalej uviedol, že Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou
je dlhodobým úspešným subjektom v slovenskom múzejníctve. V regióne svojho pôsobenia –
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vranovskom okrese neprestalo byť výrazným kultúrnym a pamäťovým subjektom, ktorý
uchováva a prezentuje bohatstvo kultúrneho dedičstva ani po zlúčení s pôvodným Krajským
múzeom v Prešove.
Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou dosiahlo
vynikajúce výsledky pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva s nadregionálnym
a medzinárodným dosahom:
-

-

-

Obnovu fasády Renesančno-barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou
Rekonštrukciu renesančnej Budovy správcu pri Kaštieli Šóšovcov v Hanušovciach
nad Topľou
Dobudovanie Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou
Realizáciu interaktívnej archeologickej expozície Svet dávnych vekov
s medzinárodným presahom, vytvorenú v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A
PL-SK 2014-2020
Realizáciu historickej expozície Dessewffy – zabudnutý rod, ktorou sa objektu
Renesančno-barokového kaštieľa prinavrátil charakter šľachtického sídla, realizovanú
v rámci projektu FPU
Realizáciu početných interaktívnych podujatí v Archeoparku, ktoré netradičnou
formou prispievajú k výchove mládeže a podpore turizmu.

Členovia správnej rady sa zhodli na navrhnutí Krajského múzea v Prešove – Kaštieľa
a Archeoparku Hanušovce nad Topľou na udelenie Ceny PSK, resp. Ceny predsedu PSK.
Následne dal predseda združenia hlasovať za tento návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 2
Správna rada MAS Slanské vrchy – Topľa:
Navrhuje:
Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou vzhľadom na
vynikajúce výsledky pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva s nadregionálnym
a medzinárodným dosahom na udelenie Ceny PSK, resp. Ceny predsedu PSK.
Hlasovanie členov Správnej rady:
Za:
5
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Neprítomní:
2(Štefan Straka, Peter Sabo)

9.

Diskusia.

Ing. Jozef Berta mal otázku k animáciám a zaujímalo ho, keďže ročne je vyhradených na
animácie 11.590.- EUR, či je nutné ich vyčerpať do konca roka 2018, alebo je možné ich
preklenúť do nasledujúceho obdobia, načo mu Ing. Dvorjak odpovedal, že nie je striktne dané
dokedy musia byť prostriedky vyčerpané a zároveň prisľúbil, že si informáciu preverí. Ing.
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10.

Záver.

Predseda MAS Ing. Jozef Berta všetkým prítomným poďakoval za účasť na rokovaní
správnej rady a zasadnutie ukončil.
V Soli, dňa: 21.09.2018
.......................................................................
Mgr. Miroslava Bačovčinová, zapisovateľka
.......................................................................
Daniel Nutár , overovateľ zápisnice
.......................................................................
Ing. Samuel Bruss, overovateľ zápisnice

.......................................................................
Ing. Jozef Berta, predseda MAS
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