Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 04.12.2014 v Penzióne Goral
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

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

Otvorenie
Určenie overovateľov
Kontrola úloh uznesenia
Informácie z Rady ZMOVR
Príhovor predsedu združenia
Projekt cezhraničnej spolupráce – návrh propagačného materiálu,
spolufinancovanie
7. Rôzne
8. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol predseda združenia Mgr. Michal 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. B. Dubasovú a p. P. Šatníka.
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR ohľadom:
- bodu určenia platu starostom na ustanovujúcom zasadnutí
- podania stanoviska ohľadom volieb v Kvakovciach
Bod 5 Predseda poďakoval prítomným členom združenia za prácu počas zasadnutí v rokoch 2010 –
2014.
Podpredseda združenia poďakoval predsedovi za jeho aktívny prístup a prácu v združení.
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie návrh propagačného materiálu v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce PL - SK
Bod 7 Prítomní zobrali na vedomie Konferenciu v rámci projektu „Mladí slovenskí lídri“
Prítomní schválili výšku pôžičky v sume 3 € / obyvateľ združenia od jednotlivých obcí
združenia z dôvodu spolufinancovania projektu „Tradície, zvyky, priateľstvo
v Podkarpadskom regióne“ , č. WTSL.02.02.00-84-279/10 cezhraničnej spolupráce PL - SK
Zapísal dňa 04.12.2014 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 04.12.2014 v Penzióne Goral
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. výšku pôžičky v sume 3 € / obyvateľ združenia od jednotlivých obcí
združenia z dôvodu spolufinancovania projektu „Tradície, zvyky, priateľstvo
v Podkarpadskom regióne“ , č. WTSL.02.02.00-84-279/10
3. návrh uznesenia
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. B Dubasovú a p. P. Šatníka.
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informácie z Rady ZMOVR ohľadom:
- bodu určenia platu starostom na ustanovujúcom zasadnutí
- podania stanoviska ohľadom volieb v Kvakovciach
3. poďakovanie predsedu združenia prítomným členom združenia za prácu počas zasadnutí
v rokoch 2010 – 2014.
4. poďakovanie podpredsedu združenia predsedovi za jeho aktívny prístup a prácu v združení.
5. návrh propagačného materiálu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL - SK
6. Konferenciu v rámci projektu „Mladí slovenskí lídri“
7. informácie z Rady MAS „Pod hradom Čičva“
D ukladajú
1. uhradiť pôžičku do združenia v sume 3 € / obyvateľ združenia od jednotlivých obcí
združenia z dôvodu spolufinancovania projektu „Tradície, zvyky, priateľstvo
v Podkarpadskom regióne“ , č. WTSL.02.02.00-84-279/10
Overovatelia

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

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

