Zápisnica
z Valného zhromaždenia Združenia obcí mikroregiónu Domaša konaného dňa
16.12.2015 na OcÚ v Tovarnom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Informácia o programe internetizácie
4.Diskusia
5. Záver

Bod 1 Valného zhromaždenie Združenia obcí mikroregiónu Domaša otvoril a viedol predseda
združenia Mgr. Michal Flešár.
Predseda oboznámil prítomných s návrhom programu zhromaždenia. Následne ho predložil
na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice p. K. Mižákovú a p. M. Telepunovú
Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie informácie Ing. P. Austa o genéze projektu internetizácie
mikroregiónu Domaša.
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o súčasnom stave projektu internetizácie,
ako aj o procese, ktorý predchádzal získaniu územného rozhodnutia vyhotoveného za týmto
účelom
Valné zhromaždenie schválilo podieľať sa na Národnom projekte vybudovania optickej
infraštruktúry spoluprácou s NASES. Týmto schválením VZ deklaruje záujem svojich
členov aktívne a ústretovo pristupovať k realizácii tohto projektu vo všetkých jeho etapách.
Valné zhromaždenie schválilo trojstrannú
zmluvu v navrhnutom znení na prevod
vlastníckych práv dokumentácie územného rozhodnutia medzi Združením obcí mikroregiónu
Domaša, Telecomproject spol. s .r.o. a Deltech a.s. za účelom zaradenia do Národného projektu.

Valné zhromaždenie poveruje predsedu združenia Mgr. Michala Flešára vykonaním
všetkých úkonov spojenými s podpisom a realizáciou uvedenej trojstrannej zmluvy. Zároveň
ho poverilo jednaním o možnostiach refundácie nákladov vynaložených na verejnú súťaž.
Bod 4 Na otázku pripojenia sa širokej verejnosti odpovedal kladne. Čo sa týka poplatkov za
používanie, tie budú realizované formou prenájmu. Čo sa týka spôsobu stavebnej realizácie
projektu, tá bude vykonaná po odkonzultovaní prípadných zmien v jednotlivých obciach.
Bod 5 Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil Valné zhromaždenie Združenia obcí
mikroregiónu Domaša.
Zapísal dňa 16.12.2015 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

U z n e s e n ie
z Valného zhromaždenia Združenia obcí mikroregiónu Domaša konaného dňa
16.12.2015 na OcÚ v Tovarnom
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. podieľať sa na Národnom projekte vybudovania optickej infraštruktúry spoluprácou
s NASES. Týmto schválením VZ deklaruje záujem svojich členov aktívne a ústretovo
pristupovať k realizácii tohto projektu vo všetkých jeho etapách.
3. trojstrannú zmluvu v navrhnutom znení na prevod vlastníckych práv dokumentácie
územného rozhodnutia medzi Združením obcí mikroregiónu Domaša, Telecomproject spol. s .r.o.
a Deltech a.s. za účelom zaradenia do Národného projektu.

B určujú
1. overovateľov zápisnice p. K. Mižákovú a p. M. Telepunovú
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. informáciu o súčasnom stave projektu internetizácie, ako aj o procese, ktorý predchádzal
získaniu územného rozhodnutia vyhotoveného za týmto účelom.
D poveruje
1. predsedu združenia Mgr. Michala Flešára vykonaním všetkých úkonov spojenými
s podpisom a realizáciou uvedenej trojstrannej zmluvy.
2. jednaním o možnostiach refundácie nákladov vynaložených na verejnú súťaž.

Predseda združenia ….…............................................
Mgr. Michal Flešár

