Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 19.03.2015 na OcÚ v Rafajovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov
3. Určenie zapisovateľa
4. Kontrola úloh
5. Ponuka Ing. Faixa ohľadom úspor na elektrickej energii
6. Prehľad poplatkov obcí
7. PHSR pre obce - ponuka
8. Doplnenie delegáta na snem ZMOS
9. Rôzne
10. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril starostka obce Rafajovce p. B. Dubasová, privítala všetkých
prítomných. Slovo odovzdala predsedovi združenia Mgr. M. Flešárovi, ktorý ďalej viedol
zasadnutie. Predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne ho predložil
na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice p. J. Leškovú a p. M. Telepunovú.
Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Bod 3 Prítomní určili overovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Prítomní zobrali na vedomie informáciu o rokovaní s MUDr. D. Roháčom ohľadom nájmu
Zdravotného strediska v Holčíkovciach.
Prítomní prerokovali problematiku momentálneho stavu počtu žiakov v ZŠ Holčíkovce.
Prítomní navrhujú prizvať riaditeľa ZŠ Holčíkovce na ďalšie zasadnutie združenia.
Prítomní navrhujú prizvať starostov z obce Turany n/O a Lomné na ďalšie zasadnutie
ohľadom problematiky počtu žiakov v ZŠ Holčíkovce
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informáciu Ing. Faixa ohľadom úspor energií formou aukcie
v rámci mandátnej zmluvy v oblastiach:
A elektrina, plyn (lacnejšia energia)
B Energetický manažment (miesta úniku energie)
C LED svietidlá (úsporné využitie energie)
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie stav príjmov a výdavkov na účte združenia v roku 2014
Bod 7 Prítomní si vypočuli ponuku Mgr. Štoffu ohľadom vypracovania PHSR
Bod 8 Prítomní zobrali na vedomie doplnenie delegáta na snem ZMOS p. S. Fedora
Bod 9 Prítomní schválili termín ďalšieho zasadnutia združenia na deň 16.04.2015 na OcÚ
v Holčíkovciach o 9.00 hod.
Zapísal dňa 19.03.2015 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 19.03.2015 na OcÚ v Rafajovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. termín ďalšieho zasadnutia združenia na deň 16.04.2015 na OcÚ v Holčíkovciach o 9.00
hod.
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. J. Leškovú a p. M. Telepunovú
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informáciu o rokovaní s MUDr. D. Roháčom ohľadom nájmu Zdravotného strediska
v Holčíkovciach
3. informáciu Ing. Faixa ohľadom úspor energií formou aukcie
v rámci mandátnej zmluvy v oblastiach:
A elektrina, plyn (lacnejšia energia)
B Energetický manažment (miesta úniku energie)
C LED svietidlá (úsporné využitie energie)
4. stav príjmov a výdavkov na účte združenia v roku 2014
5. ponuku Mgr. Štoffu ohľadom vypracovania PHSR
6. doplnenie delegáta na snem ZMOS p. S. Fedora

D navrhujú
1. prizvať riaditeľa ZŠ Holčíkovce na ďalšie zasadnutie združenia.
2. prizvať starostov z obce Turany n/O a Lomné na ďalšie zasadnutie ohľadom problematiky
počtu žiakov v ZŠ Holčíkovce

E prerokovali
1. problematiku momentálneho stavu počtu žiakov v ZŠ Holčíkovce.
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