Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 23.04.2014 v Penzióne GORAL
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola úloh uznesenia
Informácie z Rady ZMOVR
Informácie zo zasadnutia Sekcie cestovného ruchu a Sekcie dopravy,
hospodárstva, výstavby a energetiky
5. Členské príspevky ZMOVR, ZMOS
6. Prehodnotenie vystúpenia p. starostky z Kručova na 25. sneme ZMOVR
7. Organizácia odchodu na 25. snem ZMOS-u
8. Vystúpenie predsedu VÚC p. Chudíka
9. Rôzne
10. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol predseda združenia Mgr. Michal Flešár, ktorý privítal
všetkých prítomných. Predseda oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Následne
ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. J. Nedzbala p. J. Lešková.
Bod 2 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR konanej dňa 14.04.2014 ohľadom:
- pripomienok k zákonu o informáciách
- výsledkov rozpočtov obcí v regióne
- otázky sociálneho zabezpečenia starostov po ukončení funkčného obdobia
- nových občianskych preukazoch
- čerpania prostriedkov z euro fondov
- prebytku rozpočtu ZMOS vo výške 200.000,- €
- vystúpenia p. Hermanovskej na 25. sneme ZMOVR
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie informácie ohľadom zasadnutia Sekcie cestovného ruchu a
Sekcie dopravy, hospodárstva, výstavby a energetiky konaného dňa 15.04.2014 v Bratislave
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie stav a úhradu členských príspevkov do ZMOVR a ZMOS
Bod 6 Prítomní prejednali vystúpenie p. Hermanovskej, starostky z Kručova na 25. sneme
ZMOVR
Prítomní konštatujú: p. Hermanovská neoslovila členov Združenia obcí mikroregiónu
Domaša s formou a obsahom svojho príspevku, prítomní nezdieľajú jej vystúpenie na 25.
sneme ZMOVR
Bod 7 Prítomní zobrali na vedomie organizáciu 25. snemu ZMOS:
- odchod autobusu 27.05.2014 o 7.00 hod. z Vranova n/T (Mestský úrad) cca 33 osôb
- príchod do Bratislavy 17.30 hod.
- ubytovanie Hotel Astra
- vložné na osobu 100,- €
- zistiť záujem o divadelné predstavenie Z: p. Lörinc
- organizácia trasy Z: p. Flešár
Bod 8 Predseda združenia privítal predsedu VÚC p. Chudíka a podpredsedu VÚC p. Obrimčáka
Na otázku rozvoja Domaše predseda VÚC odpovedal: navrhuje pripraviť a predložiť
ucelený návrh na rozvoj Domaše zo strany starostov, ZMOVR, podnikateľov
a zainteresovaných, nakoľko VÚC nevlastní pozemky v danej lokalite
Prítomní diskutovali na témy:
- kamiónovej dopravy po cestách II. a III. triedy
- racionalizácie autobusovej dopravy ohľadom
vyučovania na stredných školách

- zneužívanie zákona o informáciách
Prítomní zobrali na vedomie termín do 13.05.2014 na predkladanie žiadostí v oblasti
školstva, sociálnej oblasti a regionálneho rozvoja.
Kópie žiadostí osobne doručiť podpredsedovi VÚC p. Obrimčákovi
Bod 9 Prítomní zobrali na vedomie:
- termín 29.04.2014 konania sa Valného zhromaždenia MAS Pod hradom Čičva
- termín 30.04.2014 ohľadom pozvánky na memoriál v Hendrichovciach
- termín 16.06.2014 organizovania regionálnej olympiády starostov a primátorov
- informáciu ohľadom zbierky na videogastroskop organizovanou ZMOVR
- informáciu ohľadom záujmu účasti na pracovnej ceste v Rakúsku a Nemecku
Prítomní schválili termín ďalšieho zasadnutie združenia na 20.05.2014 v Girovciach
Zapísal dňa 23.04.2014 Slavomír Fedor
Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 23.04.2014 v Penzióne GORAL
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. návrh uznesenia
3. termín ďalšieho zasadnutie združenia na 20.05.2014 v Girovciach
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. J. Nedzbalu p. J. Leškovú.
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informácie z Rady ZMOVR konanej dňa 14.04.2014 ohľadom:
- pripomienok k zákonu o informáciách
- výsledkov rozpočtov obcí v regióne
- otázky sociálneho zabezpečenia starostov po ukončení funkčného obdobia
- nových občianskych preukazoch
- čerpania prostriedkov z eurofondov
- prebytku rozpočtu ZMOS vo výške 200.000,- €
- vystúpenia p. Hermanovskej na 25. sneme ZMOVR
3. informácie ohľadom zasadnutia Sekcie cestovného ruchu a Sekcie dopravy, hospodárstva,
výstavby a energetiky konaného dňa 15.04.2014 v Bratislave
4. stav a úhradu členských príspevkov do ZMOVR a ZMOS
5. organizáciu 25. snemu ZMOS:
- odchod autobusu 27.05.2014 o 7.00 hod. z Vranova n/T (Mestský úrad) cca 33 osôb
- príchod do Bratislavy 17.30 hod.
- ubytovanie Hotel Astra
- vložné na osobu 100,- €
- zistiť záujem o divadelné predstavenie Z: p. Lörinc
- organizácia trasy Z: p. Flešár
6. odpoveď predsedu VÚC na otázku ohľadom rozvoja Domaše, kde navrhuje pripraviť a
predložiť ucelený návrh na rozvoj Domaše zo strany starostov, ZMOVR, podnikateľov
a zainteresovaných, nakoľko VÚC nevlastní pozemky v danej lokalite.
7. odpovede na témy ohľadom: - kamiónovej dopravy po cestách II. a III. triedy
- racionalizácie autobusovej dopravy ohľadom
vyučovania na stredných školách
- zneužívanie zákona o informáciách
8. termín do 13.05.2014 na predkladanie žiadostí v oblasti školstva, sociálnej oblasti
a regionálneho rozvoja, pričom kópie žiadostí osobne doručiť podpredsedovi VÚC p.
Obrimčákovi.
9. termín 29.04.2014 konania sa Valného zhromaždenia MAS Pod hradom Čičva
10. termín 30.04.2014 ohľadom pozvánky na memoriál v Hendrichovciach
11. termín 16.06.2014 organizovania regionálnej olympiády starostov a primátorov
12. informáciu ohľadom zbierky na videogastroskop organizovanou ZMOVR
13. informáciu ohľadom záujmu účasti na pracovnej ceste v Rakúsku a Nemecku

D prejednali
1. vystúpenie p. Hermanovskej, starostky z Kručova na 25. sneme ZMOVR
E konštatujú
1. p. Hermanovská neoslovila členov Združenia obcí mikroregiónu Domaša s formou
a obsahom svojho príspevku, prítomní nezdieľajú jej vystúpenie na 25. sneme ZMOVR

Overovatelia
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….................................................

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

