Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 31.01.2019 v penzióne GORAL
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Informácie z poslednej Rady ZMO VR
- návrh členov do mandátovej a volebnej komisie a návrhovej komisie
- návrh členov do Rady ZMO VR
4. Voľba predsedu Mikroregiónu
5. Prejednanie návrhu členského podľa odporúčania Rady ZMO VR
6. 30. snem ZMO VR 14.02.2019, Dom služieb – svadobka Bystré
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol starosta obce Holčíkovce a predseda združenia Mgr.
Michal Flešár, privítal všetkých prítomných. Predseda oboznámil prítomných s
návrhom programu zasadnutia. Následne ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program
bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice J. Leškovú a p. Z. Bochovú
Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie informácie z poslednej Rady ZMO VR
Prítomní zobrali na vedomie vyjadrenia súčasného člena mandátovej a volebnej komisie p.
Leškovej a návrhovej komisie p. Cmára ohľadom ukončenia ich činnosti.
Prítomní schválili p. Bochovú za člena do mandátovej a volebnej komisie ZMO VR
Prítomní schválili p. Telepunovú za člena do návrhovej komisie ZMO VR
Prítomní schválili p. Flešára a p. Cmára za členov do Rady ZMO VR
Prítomní vyjadrili podporu kandidátovi D. Lörincovi na post predsedu ZMO VR
Prítomní vyjadrili podporu p. Raganovi a p. Flešárovi pre voľbu členov do Rady ZMOS
Bod 4 Prítomní navrhli p. M. Flešára na post predsedu Združenia obcí mikroregiónu Domaša
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informácie p. Cmára, Flešára, Dudu a Kulíka ohľadom
navýšenia členských príspevkov na 0,20 € za občana do ZMO VR, ich prerozdelenia podľa
rozpočtu ZMO VR na podporu mikroregiónov, vzdelávanie, družobné návštevy,
kultúrno-spoločenské podujatia, atď.
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie spresnenú informáciu ohľadom 30. snemu ZMO VR v termíne
14.02.2019 v dome služieb – svadobka v Bystrom
Bod 7 p. Bochová vyslovila požiadavku prizvať na 30. snem ZMO VR tajomníka územného
výboru DPO p. Šopiaka
Prítomní zobrali na vedomie informáciu ohľadom návrhu na zmenu Stanov ZMO VR
o doplnenia čestného členstva ZMO VR a čestného predsedu ZMO VR
Zapísal dňa 31.01.2019 Slavomír Fedor
Overovatelia
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U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 31.01.2019 v penzióne GORAL
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. návrh výšky členských príspevkov do ZMOVR v sume 0,17 € na občana
3. termíny spoločných zasadnutí združenia v mesiacoch marec, jún, september, december po
zasadnutiach Rady ZMOVR a nepravidelné zasadnutia podľa potreby
4. p. Bochovú za člena do mandátovej a volebnej komisie ZMO VR
5. p. Telepunovú za člena do návrhovej komisie ZMO VR
6. p. Flešára a p. Cmára za členov do Rady ZMO VR
B určujú
1. overovateľov zápisnice J. Leškovú a p. Z. Bochovú
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. Kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie z poslednej Rady ZMOVR
3. vyjadrenia súčasného člena mandátovej a volebnej komisie p. Leškovej a návrhovej komisie
p. Cmára ohľadom ukončenia ich činnosti.
4. informácie p. Cmára, Flešára, Dudu a Kulíka ohľadom
navýšenia členských príspevkov na 0,20 € za občana do ZMO VR, ich prerozdelenia podľa
rozpočtu ZMO VR na podporu mikroregiónov, vzdelávanie, družobné návštevy,
kultúrno-spoločenské podujatia, atď.
5. spresnenú informáciu ohľadom 30. snemu ZMO VR v termíne 14.02.2019 v dome služieb –
svadobka v Bystrom
6. požiadavku p. Bochovej prizvať na 30. snem ZMO VR tajomníka územného výboru DPO
p. Šopiaka
7. informáciu ohľadom návrhu na zmenu Stanov ZMO VR o doplnenia čestného členstva
ZMO VR a čestného predsedu ZMO VR
D vyjadrujú
1. podporu kandidátovi D. Lörincovi na post predsedu ZMO VR
2. podporu p. Raganovi a p. Flešárovi pre voľbu členov do Rady ZMOS
E navrhujú
1. p. M. Flešára na post predsedu Združenia obcí mikroregiónu Domaša
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