
Zápisnica z Valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny MAS LEV, o.z.,  
konaného dňa 26.05.2008 v Levoči 

 
Program valného zhromaždenia:   
 

1. Privítanie účastníkov 
2. Základné informácie viažuce sa k predmetu stretnutia 
3. Nominácie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
4. Nominácie a voľba predsedu MAS LEV, o. z. 
5. Nominácie a voľby zástupcov zo všetkých sektorov (verejný, ziskový, neziskový) do 

jednotlivých orgánov MAS LEV, o. z. 
a, správna rada 
b, monitorovací výbor 
c, kontrolný výbor 
c, programový výbor 
d, projektová komisia 

6. Vyhlásenie výsledkov volieb  
7. Priestor na prípadné otázky (diskusia) 
8. Ukončenie programu 
9. Uznesenie ‐ záver 

 
Počet členov valného zhromaždenia :  63 
Počet prítomných členov valného zhromaždenia : 45 
Hostia : 0 
 

1. Otvorenie VZ, privítanie účastníkov 
Za prípravný výbor konajúca Ing. Andrea Hradiská privítala členov MAS LEV  na zasadnutí 
Valného zhromaždenia. Následne podala stručnú informáciu o území, o možnostiach šírenia 
informácií,  o formovaní  našej  miestnej  akčnej  skupiny,  o ich  členoch  (t.j.  rozdelenie  do 
verejného,  súkromného,  občianskeho  a neziskového  sektoru),  odôvodnenie  prečo  obec 
Vyšný  Slavkov  nie  je  členom  MAS  LEV.  Oboznámila  prítomných  o práci  a doterajšom 
fungovaní CPK Levoča s tým, že v budúcnosti riešenie problémov bude nielen problémom 
tímu CPK Levoča, ale bude riešené v spolupráci všetkých členov MAS LEV, o.z.. Zvolením 
jednotlivých  členov do konkrétnych výborov  a odborných komisií prechádzajú povinnosti 
a pôsobnosť konania na tieto zvolené orgány. 
  

2. Základné informácie viažuce sa k predmetu stretnutia 
Ing.  Andrea  Hradiska  oboznámila  prítomných  členov  združenia  MAS  LEV,  o.z.  
s možnosťami a výškou finančných prostriedkov, ktoré je možné získať do územia na rozvoj 
cestovného  ruchu.  Informovala o výzve Programu  rozvoja vidieka 2007 – 2013, o štatúte a 
stanovách miestnej akčnej skupiny MAS LEV, o.z.  
 
Ďalšie informácie sa týkali: 

‐ spôsobu hlasovania  
‐ zachovania  pomeru  v jednotlivých  orgánoch  v rámci  kritérií  daných  EK  pre  os  4 

Leader, t.j. max. 50% členov zo sektora verejného a 50% tvorí súkromný, neziskový a 
občiansky sektor 
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‐ o pôsobnosti  a úlohách Valného  zhromaždenia  –  bol daný priestor pre diskusiu, 
ktorý využil zástupca primátora mesta Spišské Podhradie p. Mačuga,  t.j.  jeho dotaz 
sa týkal toho, v akom pracovnom vzťahu k občianskemu združeniu MAS LEV, o.z. je  
jeho predseda, v rámci vysvetlenia nezrovnalosti bolo vysvetlené , že Predseda MAS 
môže byť zamestnaný na pracovnú zmluvu, prípadne mandátnu zmluvu  

‐ postup v prípade zastúpenia  člena na zasadnutiach MAS LEV, o.z.  inou osobou – 
odsúhlasené bolo,  že pre verejný  a neziskový    sektor musí mať  zastupujúca osoba 
súhlasné stanovisko člena MAS LEV, o.z.  Pre súkromný a občiansky sektor platí, že 
musí  člen združenia  vystupovať sám za seba, bez možnosti zastúpenia. 

 
Pred  ďalším hlasovaním boli  ešte  raz  spočítaní  všetci prítomní,  aby bolo  zrejmé,  či  je VZ 
uznášaniaschopné.  Nato  vyhlásila  Ing.  Andrea  Hradiská,  že  na    VZ  je  viac  ako  1/3 
prítomných členov, t.j. sme uznášaniaschopní. 
 
V rámci 1. hlasovania zasadnutia VZ v deň 25.6.2008 bola udelená a odsúhlasená   výnimka 
pre zastupovanie jednotlivých členov 
 
Počet hlasujúcich: 45 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 44, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
2. hlasovanie – systém náhradíctva – na Valnom zhromaždení MAS LEV, o.z  dňa 25.6.2008 
2/3 prítomnosť členov MAS LEV,o.z.  v budúcnosti môže byť schválený nový systém  
 
Počet hlasujúcich: 44 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 43, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
Poznámka: Dotaz zástupcu primátora mesta Spišské Podhradie p. Mačuga – čo v prípade ak 
budú  nové  voľby  do  samospráv  –  Ing.  Andrea Hradiská  vysvetlila  všetkým  členom,  že 
zvolenie nových starostov nemôže mať vplyv na  fungovanie miestnej akčnej skupiny MAS 
LEV,  o.z.  a  zvolený  starosta  je  štatutárnym  zástupcom  obce,  z čoho  vyplýva,  že  sa  stáva 
automaticky členom miestnej akčnej skupiny 
 

3. Nominácie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
Návrh na zapisovateľov: Ing. Katarína Pjatáková, Zuzana Beregházyová 
 
3. hlasovanie – voľba zapisovateľa 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 41, nesúhlasili 0, zdržal sa 0 
Návrh na overovateľov: Katarína Kukučková, Iveta Chomjaková  
4. hlasovanie – voľba overovateľa 
 
Počet hlasujúcich: 41 
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Výsledok hlasovania: súhlasili 41, nesúhlasili 0, zdržal sa 0 
 
Návrh na volebnú komisiu: Ing. Iveta Polláková, Helena Iľašová, Milan Chomjak 
 
5. hlasovanie – voľba volebnej komisie 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 41, nesúhlasili 0, zdržal sa 0 
 
6. hlasovanie – členský príspevok za verejný sektor 
 
Návrh:  
15,‐ Sk/ obyvateľa /ročne/ obec, mesto – fixná suma 
3% zo schválených projektov pre danú obec – pohyblivá čiastka 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 40, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
7. hlasovanie – členský príspevok za súkromný sektor – podnikatelia 
 
Návrh: 
600,‐ Sk/rok/podnikateľský subjekt – fixná suma 
3% zo schválených projektov za daný podnikateľský subjekt 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 40, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
8.  hlasovanie  –  členský  príspevok  za  verejný  sektor  –  školské  zariadenia, mikroregióny, 
združenia obcí 
 
Návrh: 
600,‐ Sk/ ročne/ za inštitúciu 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 39, nesúhlasili 0, zdržal sa 2 
 
Poznámka: Dotaz od p. Kukučkovej zastupujúcej riaditeľa Ing. Tatarku z SOU Majstra Pavla 
v Levoči o výške fixnej sumy, ktorú im ako škole musí schváliť zriaďovateľ 
 
9. hlasovanie – členský príspevok pre občiansky a neziskový sektor 
 
Návrh: 
bez príspevku 
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Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 40, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
V ďalšom  bode  Ing.  Andrea  Hradiská  oboznámila  o  počte  členov  v jednotlivých 
rozhodovacích  orgánoch,  ako  aj  o  rozložení  týchto  členov  podľa  verejného,  občianskeho, 
súkromného a neziskového sektora.  
 
10. hlasovanie – počet členov do jednotlivých orgánov 
 
Navrhovaný počet členov:  
Správna rada – 7 
Monitorovací výbor – 5 členov 
Revízna komisia – 3 členovia 
Programový výbor – 7členov 
Výberová komisia – 9 členov 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 41, nesúhlasili 0, zdržal sa 0 
 
Nasledujúca  informácia sa  týkala pôsobenia  členov v orgánoch, ktorých pôsobnosť má mať 
dĺžku 3 roky. S tým nesúhlasil starosta obce Dúbrava p. Ondrej Hovančík, ktorý navrhoval 2 
roky. Primátor mesta Levoče Ing. Miroslav Vilkovský mu oponoval a nakoniec sa uzhodli na 
3 rokoch, o ktorých sa hlasovalo. 
 
11. hlasovanie – pôsobnosť členov MAS LEV, o.z. v jednotlivých orgánoch 
 
Návrh  pre  pôsobenie  členov  Správnej  rady, Monitorovacieho  výboru,  Revíznej  komisie, 
Programového výboru a výberovej komisie na 3 roky 
 
Počet hlasujúcich: 41 
  
Výsledok hlasovania: súhlasili 39, nesúhlasili 0, zdržal sa 2 
 

4. Nominácie a voľba predsedu MAS LEV, o. z. 
 
Návrh 
Ing. Andrea Hradiská a Ing. Katarína Pjatáková 
 
Ing.  Katarína  Pjatáková  nomináciu  odmietla  a  hlasovanie  sa  týkalo  len  Ing.  Andrey 
Hradiskej 
 
12. hlasovanie – voľba predsedu MAS LEV, o.z. 
 
Počet hlasujúcich: 44 
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Výsledok hlasovania: súhlasili 43, nesúhlasili 0, zdržal sa 1 
 
Po  zvolení  Predsedu  združenia  nasledovala  informácia  o voľbe  a volebných  hárkoch 
s presnými  inštrukciami. Postupne sa nato rozdávali hárky pre  jednotlivé výbory a komisie 
za jednotlivé sektory.  
 

5. Nominácie a voľby zástupcov zo všetkých sektorov  (verejný, ziskový, neziskový) 
do jednotlivých orgánov MAS LEV, o. z. 

 
Ing. Andrea Hradiská oboznámila prítomných členov  o spôsobe a podmienkach (2/3) voľby 
a počte členov do jednotlivých orgánov za  samotné sektory (verejný, súkromný, občiansky a 
neziskový). Pred voľbou do jednotlivých orgánov Ing. Andrea Hradiská informovala členov 
MAS – ky o povinnostiach a úlohách  jednotlivých orgánov. Následne boli rozdané volebné 
lístky, ktoré po zozbieraní a odovzdaní volebná komisia sčítavala a výsledky vyhlásila Ing. 
Andrea Hradiská. 
 
Volili: 44 
 

a, Správna rada :  
 
Počet hlasujúcich: 44 
  
Výsledky za verejný sektor: 
Peter Pitoňák – starosta obce Granč – Petrovce – 32 hlasov 
Jozef Molčan – starosta obce Jablonov – 21 hlasov 
Ing. Ladislav Maturkanič – riaditeľ SOU Lesnícke Bijacovce – 20 hlasov 
 
náhradník: Vladimír Ledecký – starosta obce Spišský Hrhov – 13 hlasov 
 
Výsledky za neziskový a občiansky sektor: 
Ing. Monika Fabiánová‐ aktivista Jablonov – 14 hlasov 
 
náhradník: Ing. Katarína Pjatáková – aktivista ‐ 12 hlasov 
 
Výsledky za súkromný sektor – podnikatelia: 
Miroslav Čurilla – Hotel Arkáda Levoča – 20 hlasov 
Iveta Chomjaková – Penzión Živá Bijacovce – 16 hlasov 
 
náhradník: Peter Hvizdoš – Apartman No3 Ordzovany – 12 hlasov 

 
b, Monitorovací výbor 

 
Počet hlasujúcich: 43 
 
Výsledky za verejný sektor: 
Ing. Iveta Polláková – riaditeľka Združenia obcí MR Spišský hrad Podbranisko – 23 hlasov 
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Imrich Sivák – starosta obce Studenec – 19 hlasov 
 
náhradník: Marta Vrábľová – starostka obce Nižné Repaše 
 
Poznámka: starosta obce Studenec Imrich Sivák sa vzdal členstva a po odhlasovaní všetkými 
členmi  VZ  nastupuje  náhradník  starostka  obce  Nižné  Repaše  Marta  Vrábľová.  Ďalším 
náhradníkom sa stáva František Seman starosta obce Uloža s 9 hlasmi. 
  
Výsledky za neziskový a občiansky sektor: 
Ing. Katarína Pjatáková – aktivista Levoča – 13 hlasov 
Helena Iľašová – aktivista Poľanovce – 8 hlasov 
 
náhradník: Václav Trnka – aktivista Levoča – 5 hlasov 
 
Poznámka: Kandidáti neboli zvolení 2/3 podielom, z tohto dôvodu sa hlasovalo. Členovia VZ 
jednohlasne potvrdili zvolených kandidátov v prvom hlasovaní. 
 
Výsledky za súkromný sektor – podnikatelia: 
 Peter Hvizdoš – Apartman No3 Ordzovany – 16 hlasov 
 
náhradník: Jana Hrušovská – Ubytovanie Hrušovská Jana, Spišský Štvrtok – 6 hlasov 

 
c, Revízna komisia 
 

Počet hlasujúcich: 41 
 
Výsledky za verejný sektor: 
Imrich Sivák – starosta obce Studenec – 28 hlasov 
 
náhradník: František Seman – starosta obce Uloža – 10 hlasov 
 
Výsledky za neziskový a občiansky sektor: 
Ing. Zuzana Šínová – aktivista Kurimany – 15 hlasov 
 
náhradník: Julián Dlugoš – Aktivista Granč ‐ Petrovce  ‐ 6 hlasov 
 
Výsledky za súkromný sektor – podnikatelia: 
Anna Gombasecká  ‐ Privat Garden Spišský Štvrtok – 11 hlasov 
 
náhradník: Dana Palza – Sprievodcovské služby Levoča ‐ 9 hlasov 

 
c, Programový výbor 

 
Výsledky za verejný sektor: 
Jozef Komara, starosta obce Brutovce – 22 hlasov 
Igor Polomský, starosta obce  Beharovce ‐ 21 hlasov 
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Emília Gadušová, starosta obce Nemešany – 21 hlasov 
 
náhradník: Žofia Kurucová, starostka obce Vyšné Repaše – 18 hlasov 
 
Výsledky za neziskový a občiansky sektor: 
Zuzana Beregházyová – aktivista Levoča ‐ 14 hlasov,  
Kandidát nebol  zvolený  2/3 podielom,  z tohto dôvodu  sa hlasovalo  ešte  raz.  Členovia VZ 
jednohlasne potvrdili navrhovaného kandidáta v prvom hlasovaní. 
 
náhradník: Ing. Zuzana Šínová – aktivista Levoča – 7 hlasov 
 
Výsledky za súkromný sektor – podnikatelia: 
Mária Mlynárová – Reštaurácia  Slovenka – 23 hlasov 
Mgr. Milan Smižanský  ‐ Hotel Satel – 23 hlasov 
 
náhradník: Alena Danajková – Ubytovanie na súkromí  Levoča–– 8 hlasov 
 

d, Výberová komisia 
 

Výsledky za verejný sektor: 
Ondrej Hovančík – starosta obce Dúbrava – 22 hlasov 
Mgr. Jozef Bača –  primátor mesta Spišské Podhradie ‐ 17 hlasov 
Mgr. Ján Pivovarníček –  starosta obce Bijacovce ‐ 15 hlasov 
 
náhradník:  Mikuláš Demočko – starosta obce Oľšavica ‐14 hlasov    
 
Výsledky za neziskový a občiansky sektor: 
Stanislav Janščák – aktivista Ordzovany ‐ 18 hlasov 
Štefánia Múdra – OZ Levoča ‐ 16 hlasov 
 
náhradník: Julián Dlugoš ‐ aktivista Granč ‐ Petrovce – 14 hlasov   

 
Výsledky za súkromný sektor – podnikatelia: 
Jana Hrušovská, Ubytovanie Spišský Štvrtok  ‐ 24 hlasov 
Alena Danajková, Ubytovanie Levoča – 21 hlasov 
Dana Palza, Sprievodcovské  služby Levoča – 20 hlasov 
náhradník: Vašková – Ubytovanie u Veteránov Levoča ‐17 hlasov 
 
Všetci ostatní náhradníci do jednotlivých výborov sú uvedení v prílohe zápisnice.  
 
V ďalšom kroku boli  jednohlasne odsúhlasené Stanovy miestnej akčnej skupiny MAS LEV, 
o.z. a Rokovací a volebný poriadok.  
 

e) Predseda si z členov Správnej  rady vybral svojho podpredsedu, ktorým  je Peter 
Pitoňák,  starosta obce Granč – Petrovce. 
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f) Sídlo MAS – ky 
 

Valné  zhromaždenie  jednohlasne  schválilo  sídlo  združenia MAS  LEV,  o.z.      na  adrese: 
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča.  

 
g) Podanie návrhu na registráciu 

 
VZ  jednohlasne  schválilo,  že podanie  návrhu  na  registráciu miestnej  akčnej  skupiny LEV 
zrealizuje prípravný výbor v zložení Peter Pitoňák, Miroslav Čurilla a Ing. Andrea Hradiská. 

 
6. Vyhlásenie výsledkov volieb 

 
Ing. Katarína Pjatáková za účelom presnosti a kontroly opätovne prečítala výsledky volieb 
do jednotlivých orgánov. 
 

7. Podanie ďalších informácií  
 

Na záver boli poskytnuté informácie o projektoch spolupráce, kde boli prítomní oboznámení 
o troch záujemcoch z ČR, ktorí  chcú  spolupracovať  s MAS LEV, o.z. Zároveň boli vyzvaní 
priniesť  prezentačné  materiály  o svojich  prevádzkach,  či  obciach,  aby  mohli  byť 
prezentované  na  konferencii  v rámci  krajín V4  TEPA,  na  ktorej  sa  zúčastní  Ing. Katarína 
Pjatáková a Ing. Zuzana Šínová v dňoch 2.7.2008  a 3. 7. 2008. 
 

8. Priestor na prípadné otázky (diskusia) 
 

Diskusia prebiehala počas celého zasadnutia VZ, záver nesprevádzali žiadne   nové návrhy, 
otázky, ani témy pre diskusiu. 
 

9. Ukončenie programu 
Program  bol  ukončený  poďakovaním  prípravného  výboru  za  ochotu  spolupracovať 
a podieľať sa na riadení regionálneho rozvoja.  
 

10. Uznesenie – záver –  č.1 /2008 
 
 
Zapisovateľ: 
 
Ing. Katarína Pjatáková  ....................................... 
 
Zuzana Beregházyová  ....................................... 
 
Overovateľ: 
 
Ing. Iveta Chomjaková, CSc.    ....................................... 
 
Katarína Kukučková    ........................................ 


