Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 11.01.2018 na OcÚ v Holčíkovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Informácie z Rady ZMOVR
- príprava a termíny snemov: ZMOVR, ZMOS
- voľba delegátov na snem
- voľba nového predsedu ZMOVR
- členské príspevky
4. Termíny spoločných zasadnutí Mikroregiónu
5. Informácie z legislatívy verejnej správy
6. Rôzne
7. Záver
Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol starosta obce Holčíkovce a predseda združenia Mgr.
Michal Flešár, privítal všetkých prítomných. Predseda oboznámil prítomných s
návrhom programu zasadnutia. Následne ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program
bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice M. Šatníkovú a p. L. Trybulu
Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie informácie z posledných Rád ZMOVR ohľadom
Snemu ZMOVR v termíne 14.02.2019 v Bystrom
Snemu ZMOS v termíne 22. -23.05.2019
voľby nového predsedu ZMOVR
Prítomní schválili návrh výšky členských príspevkov do ZMOVR v sume 0,17 € na občana
Bod 4 Prítomní schválili termíny spoločných zasadnutí združenia v mesiacoch marec, jún,
september, december po zasadnutiach Rady ZMOVR a nepravidelné zasadnutia podľa
potreby
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informácie Ing. J. Cmára ohľadom
- platových pomerov a platových triedach vo verejnej správe
- riešenia priestupkov v samospráve
- poplatkov za cintorín
Bod 6 Ing. Z. Bochová upozornila prítomných na požiadavku vykonania členských schôdzí DHZO

Bod 7 Prítomní schválili termín zasadnutia združenia na 31.01.2019 o 10.00 hod. v Holčíkovciach
Zapísal dňa 11.01.2019 Slavomír Fedor

Overovatelia

…................................................
….................................................

Predseda združenia ….…............................................

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 11.01.2019 na OcÚ v Holčíkovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. návrh výšky členských príspevkov do ZMOVR v sume 0,17 € na občana
3. termíny spoločných zasadnutí združenia v mesiacoch marec, jún, september, december po
zasadnutiach Rady ZMOVR a nepravidelné zasadnutia podľa potreby
4. termín zasadnutia združenia na 31.01.2019 o 10.00 hod. v Holčíkovciach
B určujú
1. overovateľov zápisnice M. Šatníkovú a p. L. Trybulu
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. informácie z posledných Rád ZMOVR ohľadom
Snemu ZMOVR v termíne 14.02.2019 v Bystrom
Snemu ZMOS v termíne 22. -23.05.2019
voľby nového predsedu ZMOVR
3. informácie Ing. J. Cmára ohľadom
- platových pomerov a platových triedach vo verejnej správe
- riešenia priestupkov v samospráve
- poplatkov za cintorín
4. informáciu Ing. Z. Bochovej požiadavky vykonania členských schôdzí DHZO

Overovatelia

…................................................
….................................................

Predseda združenia ….…............................................

