Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 26.03.2019 v penzióne GORAL
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola úloh
4. Informácie z poslednej Rady ZMO VR
5. Stav plnenia členských príspevkov
6. Účasť na sneme ZMOSu – ubytovanie
7. Prerokovanie záujmu o prácu v jednotlivých komisiách pri Rade ZMO VR
8. Návrh zasadnutí Mikroregiónu – miesto zasadnutia
9. Rôzne – žiadosť na MF SR (obec Holčíkovce)
10. Návrh uznesenia
11. 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 M. Telepunová a p. B. Dubasovú
Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 3 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie informácie z poslednej Rady ZMO VR
Prítomní podali informácie ohľadom organizácie a priebehu 30. snemu ZMO VR
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informácie ohľadom stavu členských príspevkov do Združenia
obcí mikroregiónu Domaša, kde úhradu si nesplnila obec Rafajovce.
Prítomný zobrali na vedomie úhradu faktúry v sume 136,24 €
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie informáciu o účasti p. Flešára – obec Holčíkovce, p. Cmára –
obec Ďapalovce, p. Bochovej – obec Giglovce a p. Šatníkovej – obec Piskorovce na 30.
sneme ZMOS v Bratislave.
Bod 7 Prítomní navrhli členov do jednotlivých komisií a to:
Životné prostredie – Ladislav Trybula člen
Školstvo a vzdelávanie – Ján Cmár člen
Marginalizované skupiny – Božena Dubasová člen
Šport a družobné vzťahy – Zuzana Bochová člen
Regionálny rozvoj, cestovný ruch a rozvoj vidieka – Mária Telepunová predseda
Ekonomika a financie – Jana Lešková predseda
Bod 8 Prítomní navrhli Penzión Goral ako miesto konania svojich zasadnutí s úhradou
jednotlivých obcí podľa poradia

Bod 9 Prítomní schválili podanie žiadostí na MF SR pre obec Holčíkovce
Prítomní zobrali na vedomie problém s odpadovým hospodárstvom v obciach okolo Domaše
Prítomní zobrali na vedomie problém s pitnou vodou a odkanalizovania v obciach
mikroregiónu
Bod 10 Prítomní schválili návrh uznesenia
Bod 11 Predseda ukončil zasadnutie mikroregiónu, poďakoval prítomným za účasť
Zapísal dňa 26.03.2019 Slavomír Fedor
Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 26.03.2019 v penzióne GORAL
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
2. podanie žiadostí na MF SR pre obec Holčíkovce
B určujú
1. overovateľov zápisnice M. Telepunovú a p. B. Dubasovú
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. Kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie z poslednej Rady ZMOVR
3. ohľadom organizácie a priebehu 30. snemu ZMO VR
4. informácie ohľadom stavu členských príspevkov do Združenia obcí mikroregiónu Domaša,
kde úhradu si nesplnila obec Rafajovce.
5. úhradu faktúry v sume 136,24 €
6. informáciu o účasti p. Flešára – obec Holčíkovce, p. Cmára – obec Ďapalovce, p. Bochovej –
obec Giglovce a p. Šatníkovej – obec Piskorovce na 30. sneme ZMOS v Bratislave.
7. problém s odpadovým hospodárstvom v obciach okolo Domaše
8. problém s pitnou vodou a odkanalizovania v obciach mikroregiónu

D navrhujú
1. členov do jednotlivých komisií a to:
Životné prostredie – Ladislav Trybula člen
Školstvo a vzdelávanie – Ján Cmár člen
Marginalizované skupiny – Božena Dubasová člen
Šport a družobné vzťahy – Zuzana Bochová člen
Regionálny rozvoj, cestovný ruch a rozvoj vidieka – Mária Telepunová predseda
Ekonomika a financie – Jana Lešková predseda
2. Penzión Goral ako miesto konania svojich zasadnutí s úhradou jednotlivých obcí podľa
poradia
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Predseda združenia ….…............................................

