Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 21.04.2015 na OcÚ v Holčíkovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov
Určenie zapisovateľa
Kontrola úloh
Informácie z Rady ZMOVR
Vystúpenie hostí
Rôzne
Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol starosta obce Holčíkovce Mgr. M. Flešár, privítal
všetkých prítomných. Predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne
ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice p. P. Šatníka 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
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informáciu z Rady ZMOVR ohľadom organizácie štruktúry
Rady ZMOVR a členov komisií
Prítomní zobrali na vedomie organizáciu 26. snemu ZMOS s odchodom 27.04.2015 o 6.30
hod. zraz pred MsÚ Vranov nad Topľou, ubytovanie Hotel Nivy doprava z Holčíkoviec zraz
o 6.00 hod. pred OcÚ
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie vystúpenie hostí:
- Anton Olah OÚ odbor životného prostredia Zákon 543/2002 a jeho novelizácia
Zákon 506/2013 s účinnosťou od 01.09.2014
Prítomní navrhli napísať žiadosť na odňatie kompetencie ochrany a výrubu
drevín na OÚ odbor ŽP
- p. Veliký bezpečnostný technik, ponuka pracovnej zdravotnej služby, BOZP,
PO
- PhDr. J. Nedzbala – riaditeľ ZŠ Holčíkovce vyhodnotenie dotazníka
„Hodnotenie školy rodičmi žiakov“ s celkovým hodnotením 2,2
Riaditeľ ZŠ oboznámil prítomných s možnosťou navštevovať výtvarný a tanečný
krúžok s prezentáciou ZUŠ Jastrabie 01.06.2015 o 8.30. v ZŠ Holčíkovce
Prítomní navrhujú pozvať rodičov z Novej Kelče na stretnutie s vedením ZŠ
Holčíkovce, zriaďovateľom ohľadom určenia šk. obvodu v termíne máj 2015
- proces prípravy nového PHSR pre jednotlivé obce združenia
Zapísal dňa 21.04.2015 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 21.04.2015 na OcÚ v Holčíkovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. P. Šatníka 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 ohľadom
- organizácie štruktúry Rady ZMOVR a členov komisií
3. organizáciu 26. snemu ZMOS s odchodom 27.04.2015 o 6.30 hod. zraz pred MsÚ Vranov
nad Topľou, ubytovanie Hotel Nivy doprava z Holčíkoviec zraz o 6.00 hod. pred OcÚ
3. vystúpenie hostí:
- Anton Olah OÚ odbor životného prostredia ohľadom Zákona 543/2002 a jeho novelizácie
Zákon 506/2013 s účinnosťou od 01.09.2014
- p. Veliký bezpečnostný technik ohľadom ponuky pracovnej zdravotnej služby, BOZP, PO
- PhDr. J. Nedzbala – riaditeľ ZŠ Holčíkovce ohľadom vyhodnotenia dotazníka
„Hodnotenie školy rodičmi žiakov“ s celkovým hodnotením 2,2
Riaditeľ ZŠ oboznámil prítomných s možnosťou navštevovať výtvarný a tanečný
krúžok s prezentáciou ZUŠ Jastrabie 01.06.2015 o 8.30. v ZŠ Holčíkovce
4. proces prípravy nového PHSR pre jednotlivé obce združenia
D navrhujú
1. napísať žiadosť na odňatie kompetencie ochrany a výrubu drevín na OÚ odbor ŽP
2. pozvať rodičov z Novej Kelče na stretnutie s vedením ZŠ Holčíkovce, zriaďovateľom
ohľadom určenia šk. obvodu v termíne máj 2015

Overovatelia

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

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

