Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 23.02.2018 na OcÚ v Ďapalovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Informácie z Rady ZMOVR z 26.01.2018 a 22.02.2018
5. Ponuka bezpečnostných projektov
6. Informácia z výboru nezamestnanosti – projekty 50 J, 52 A, šanca pre mladých
7. XXIX. Snem ZMOVR, ZMOS
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver
Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril starosta obce Ďapalovce Ing. Ján Cmár, privítal všetrkých
prítomných. Slovo odovzdal predsedovi združenia Mgr. Michalovi Flešárovi, ktorý
zasadnutie ďalej viedol. Predseda oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia.
Následne ho predložil na doplnenie a na schválenie. Program bol schválený.
Bod 2 Prítomní určili overovateľov zápisnice B. Dubasovú a p. J. Leškovú
Bod 3 Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR zo dňa 26.01.2018 ohľadom
ochrany osobných údajov
snemu ZMOVR a ZMOS
rozpočtu na rok 2018
vyhodnotenia roku 2017
Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR zo dňa 22.02.2018 ohľadom
prípravy 29.Snemu ZMOVR
informácií z Rady ZMOS
zmeny výboru pre zamestnanosť
výšky ročnej odmeny poslancov OZ
denných stacionárov
poplatku za dieťa v soc. zariadení
zákona o odpadoch
pripojenia sa na kanalizáciu
regulovaného hazardu
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informáciu cenovej ponuky firmy PP-Protect v zastúpení p.
Mlynára ohľadom nariadenia č. 679 z roku 2016 Zákona 18/2018 o ochrane osobných
údajov.
Prítomní zobrali na vedomie informáciu spoločnosti Osobný údaj p. Karafovej v zastúpení
JUDr. R. Tomaška a jeho cenovú ponuku
Prítomní zobrali na vedomie informáciu Ing. J. Cmára ohľadom študijného materiálu
Usmernenie č. 1/2013 novely zákona o ochrane osobných údajov.
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie informácie z výboru nezamestnanosti – projekty 50 J, 52 A, šanca
pre mladých s možnosťou podania projektov v termíne do 28.02.2018 s nástupom od
01.04.2018
Bod 7 Prítomní zobrali na vedomie termín 13.03.2018 29. Snemu ZMOVR v Dlhom Klčovom so
začiatkom o 10.00 hod.
Prítomní zobrali na vedomie termín 29.Snemu ZMOS v dňoch 23.-24.05.2018 v Bratislave

v Inchebe s odchodom dňa 22.05.2018
Prítomný navrhli delegátov 29. Snemu ZMOS a to p. M. Flešár a p. J. Cmár
Prítomní navrhli náhradníkov delegátov 29. Snemu ZMOS p. Šatník a p. B. Dubasová
Prítomní navrhli pozorovateľov 29. Snemu ZMOS p. Šatník, p. B. Dubasová, p. L. Trybula,
Z. Bochová, p. M. Telepunová, p. S. Fedor, p. J. Lešková
Bod 8 Organizátori zabíjačkových ochutnávok v jednotlivých obciach sa poďakovali za účasť
Starosta obce Holčíkovce oboznámil prítomných s termínom osláv 610. výročia 1. písomnej
zmienky na deň 25.08.2018.
Predseda poďakoval prítomným za účasť
Zapísal dňa 23.02.2018 Slavomír Fedor
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U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 23.02.2018 na OcÚ v Ďapalovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
B určujú
1. overovateľov zápisnice B. Dubasovú a p. J. Leškovú
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. informácie z Rady ZMOVR zo dňa 26.01.2018 ohľadom
ochrany osobných údajov
snemu ZMOVR a ZMOS
rozpočtu na rok 2018
vyhodnotenia roku 2017
2. informácie z Rady ZMOVR zo dňa 22.02.2018 ohľadom
prípravy 29.Snemu ZMOVR
informácií z Rady ZMOS
zmeny výboru pre zamestnanosť
výšky ročnej odmeny poslancov OZ
denných stacionárov
poplatku za dieťa v soc. zariadení
zákona o odpadoch
pripojenia sa na kanalizáciu
regulovaného hazardu
3. cenovú ponuku firmy PP-Protect v zastúpení p. Mlynár ohľadom nariadenia č. 679 z roku
2016 Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
4. informáciu spoločnosti Osobný údaj p. Karafovej v zastúpení JUDr. R. Tomaško a jeho
cenovú ponuku
5. informáciu Ing. J. Cmára ohľadom študijného materiálu Usmernenie č. 1/2013 novely
zákona o ochrane osobných údajov.
6. informácie z výboru nezamestnanosti – projekty 50 J, 52 A, šanca pre mladých s možnosťou
podania projektov v termíne do 28.02.2018 s nástupom od 01.04.2018
7. termín 13.03.2018 29. Snemu ZMOVR v Dlhom Klčovom so začiatkom o 10.00 hod.
8. termín 29.Snemu ZMOS v dňoch 23.-24.05.2018 v Bratislave v Inchebe s odchodom dňa
22.05.2018
9. poďakovanie organizátorov zabíjačkových ochutnávok v jednotlivých obciach za účasť
10. termínom osláv 610. výročia 1. písomnej zmienky obce Holčíkovce na deň 25.08.2018.
D navrhujú
1. delegátov 29. Snemu ZMOS a to p. M. Flešár a p. J. Cmár
2. náhradníkov delegátov 29. Snemu ZMOS p. Šatník a p. B. Dubasová

3. pozorovateľov 29. Snemu ZMOS p. Šatník, p. B. Dubasová, p. L. Trybula, Z. Bochová,
p. M. Telepunová, p. S. Fedor, p. J. Lešková
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