Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 11.06.2015 na OcÚ v Girovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie overovateľov
Určenie zapisovateľa
Kontrola úloh
Informácie z Rady ZMOVR
IV. ročník Malej olympiády starostov
Otvorený list VO, Info zákon, trestné, anonymné oznámenia, platové pomery
starostov, zákon 253/2011 a iné
8. Rôzne
9. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvorila starostka obce Girovce p. J. Lešková, privítala
všetkých prítomných a slovo odovzdala predsedovi združenia, ktorý zasadanie ďalej viedol.
Predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne ho predložil na
doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice p. L. Trybulu a Ing. J. Cmára
Bod 3 Prítomní určili overovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Úlohy D/1 ohľadom služieb JUDr. Krausovej a D/4 ohľadom pracovného stretnutia s p.
Sýkorom sú v plnení.
Prítomní schválili zaslanie listu na OcÚ v Giglovciach ohľadom vydania stanoviska:
Predseda Združenia obcí mikroregiónu Domaša, na základe rozhodnutia starostov
jednotlivých obcí, týmto žiada Obecné zastupiteľstvo v Giglovciach o nasledovné vyjadrenie
k otázkam:
1. Zotrvanie obce Giglovce v Združení obcí mikroregiónu Domaša ako riadneho člena na
základe stanov združenia.
2. Zotrvanie obce Giglovce v združení ONDALÍK ako riadneho člena na základe stanov
združenia.
3. Zaradenie obce Giglovce do Združenia obcí mikroregiónu Domaša v rámci ZMOVR a
ZMOS
Stanovisko (výpis z uznesenia OZ Giglovce) žiadame zaslať na adresu združenia v termíne
ihneď po najbližšom zasadnutí OZ v Giglovciach.
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informáciu z Rady ZMOVR konanej dňa 5.6.2015 ohľadom:
organizácie a štruktúry ZMOS
výšky minimálnej mzdy v sume 400,-€
dovoleniek starostov, tvorenie soc. fondu
školstva a počtu žiakov v triedach na II. stupni
zásad Zákona č. 307/2014
denných stacionárov
členských príspevkov (nedoplatky obec Girovce, Piskorovce, Jasenovce)
Prítomní prerokovali list starostu obce Kvakovce.
Prítomní žiadajú Radu ZMOVR o preskúmanie zákonitosti listu starostu obce Kvakovce
Mgr. Radovana Kapraľa
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie organizáciu IV. ročníka Malej olympiády starostov v Snine
v termíne 23.06.2015 so zrazom o 8.00 hod v Holčíkovciach .

Bod 7 Otvorený list VO, Info zákon, trestné, anonymné oznámenia, platové pomery starostov,
zákon 253/2011 a iné je v plnení.
Bod 8 Prítomní zobrali na vedomie stretnutie Správnej Rady MAS v termíne 10.6.2015
Zapísal dňa 11.06.2015 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 11.06.2015 na OcÚ v Girovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. zaslanie listu na OcÚ v Giglovciach ohľadom vydania stanoviska: Predseda Združenia obcí
mikroregiónu Domaša, na základe rozhodnutia starostov jednotlivých obcí, týmto žiada
Obecné zastupiteľstvo v Giglovciach o nasledovné vyjadrenie k otázkam:
a). Zotrvanie obce Giglovce v Združení obcí mikroregiónu Domaša ako riadneho člena na
základe stanov združenia.
b.) Zotrvanie obce Giglovce v združení ONDALÍK ako riadneho člena na základe stanov
združenia.
c). Zaradenie obce Giglovce do Združenia obcí mikroregiónu Domaša v rámci
ZMOVR a ZMOS
Stanovisko (výpis z uznesenia OZ Giglovce) žiadame zaslať na adresu združenia v termíne
ihneď po najbližšom zasadnutí OZ v Giglovciach.
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. L. Trybulu a Ing. J Cmára.
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informáciu z Rady ZMOVR konanej dňa 5.6.2015 ohľadom:
organizácie a štruktúry ZMOS
výšky minimálnej mzdy v sume 400,-€
dovoleniek starostov, tvorenie soc. fondu
školstva a počtu žiakov v triedach na II. stupni
zásad Zákona č. 307/2014
denných stacionárov
členských príspevkov (nedoplatky obec Girovce, Piskorovce, Jasenovce)
3. organizáciu IV. ročníka Malej olympiády starostov v Snine v termíne 23.06.2015 so zrazom
o 8.00 hod v Holčíkovciach .
4. stretnutie Správnej Rady MAS v termíne 10.6.2015
D prekladajú
1. Úlohy D/1 ohľadom služieb JUDr. Krausovej a D/4 ohľadom pracovného stretnutia s p.
Sýkorom, ktoré sú v plnení.
2. bod 7 s programu zasadnutia: Otvorený list VO, Info zákon, trestné, anonymné oznámenia,
platové pomery starostov, zákon 253/2011 a iné, ktorý je v plnení.

E ukladajú
1. napísať list na Radu ZMOVR o preskúmanie zákonitosti listu starostu obce Kvakovce
Mgr. Radovana Kapraľa

Overovatelia

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

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

