Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 20.05.2014 na OcÚ v Girovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola úloh uznesenia
3. Informácie z Rady ZMOVR
4. III. ročník spoločensko-športového dňa RZ Zemplína – úlohy mikroregiónu
5. Projekty VÚC
6. Stav členských príspevkov – p. Fedor
7. Návrh pracovnej cesty na 25. Snem ZMOS-u
8. Stav zbierky pre Vranovskú nemocnicu na Gastrovideoskop
9. Rôzne
10. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvorila starostka obce Girovce p. J. Lešková. Privítala všetkých
prítomných a odovzdala slovo predsedovi združenia Mgr. M. Flešárovi, ktorý zasadnutie
ďalej viedol. Predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne
ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Š. Vilcega p. P. Šatník.
Bod 2 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR ohľadom:
- III. ročníka spoločensko-športového dňa RZ Zemplína
- návštevy z regiónu Bystřicko dňa 18.06.2014 s ubytovaním na Bilikovej chate
v Zámutove
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie organizáciu spoločensko-športového dňa RZ Zemplína
v termíne 19.06.2014 vo Vechci s úlohami pre mikroregión:
- varenie guľášu (zamestnanci OcÚ Holčíkovce)
- ozvučenie (p. Fedor)
- oblečenie (modré tričká)
- ostatné náležitosti sústrediť do dvoch týždňov, pred termínom 10.06.2014
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie podanie projektov na VÚC:
- obec Holčíkovce otvorenie KD
- obec Ďapalovce žiacky turnaj
- obec Jasenovce výstavba ihriska
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie stav členských príspevkov, kde podlžnosti majú obce:
Jasenovce, Piskorovce, Girovce, Nová Kelča, Ďapalovce s termínom úhrady ihneď.
Bod 7 Prítomní zobrali na vedomie organizáciu trasy na 25. snemu ZMOS:
- odchod autobusu 07.00 hod. pred MsÚ Vranov nad Topľou
- 1. zastávka motorest Sosna – raňajky
- 2. zastávka reštaurácia Krištof – obed
- 3. zastávka kúpalisko Veľký Meder
- príchod do Bratislavy 18.00 hod.
Bod 8 Prítomní zobrali na vedomie zbierku na gastrovideoskop pre Vranovskú nemocnicu, ktorú
vyhlásilo ZMOVR so sumou 0,50 € na obyvateľa. Každá obec si zvolí vlastnú formu.
Bod 9 Prítomní zobrali na vedomie:
- termín vypracovania POH do 15.06.2014
- informáciu ohľadom výstavby mohyly zastrelenému kňazovi v kat. obce Jasenovce

Prítomní schválili termín ďalšieho zasadnutie združenia na 10.06.2014 v Jasenovciach
Zapísal dňa 20.05.2014 Slavomír Fedor
Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 20.05.2014 na OcÚ v Girovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. návrh uznesenia
3. termín ďalšieho zasadnutie združenia na 10.06.2014 v Jasenovciach
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. Š. Vilcegu p. P. Šatníka.
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informácie z Rady ZMOVR ohľadom:
- III. ročníka spoločensko-športového dňa RZ Zemplína
- návštevy z regiónu Bystřicko dňa 18.06.2014 s ubytovaním na Bilikovej chate
v Zámutove
3. organizáciu spoločensko-športového dňa RZ Zemplína
v termíne 19.06.2014 vo Vechci s úlohami pre mikroregión:
- varenie guľášu (zamestnanci OcÚ Holčíkovce)
- ozvučenie (p. Fedor)
- oblečenie (modré tričká)
- ostatné náležitosti sústrediť do dvoch týždňov, pred termínom 10.06.2014
4. podanie projektov na VÚC: obec Holčíkovce otvorenie KD
obec Ďapalovce žiacky turnaj
obec Jasenovce výstavba ihriska
5. stav členských príspevkov, kde podlžnosti majú obce: Jasenovce, Piskorovce, Girovce,
Nová Kelča, Ďapalovce s termínom úhrady ihneď.
6. organizáciu trasy na 25. snemu ZMOS:
- odchod autobusu 07.00 hod. pred MsÚ Vranov nad Topľou
- 1. zastávka motorest Sosna – raňajky
- 2. zastávka reštaurácia Krištof – obed
- 3. zastávka kúpalisko Veľký Meder
- príchod do Bratislavy 18.00 hod.
7. zbierku na gastrovideoskop pre Vranovskú nemocnicu, ktorú vyhlásilo ZMOVR so sumou
0,50 € na obyvateľa. Každá obec si zvolí vlastnú formu.
8. termín vypracovania POH do 15.06.2014
9. informáciu ohľadom výstavby mohyly zastrelenému kňazovi v kat. obce Jasenovce
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Predseda združenia ….…............................................

