Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 18.10.2017 na OcÚ v Holčíkovciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice,
3. Určenie zapisovateľa
4. Informácia z Rady ZMOVR
5. Projekt MAS
6. Informácie o OOCR
7. Rôzne
8. Záver

Bod 1 Zasadnutie združenia otvoril a viedol predseda združenia Mgr. Michal Flešár.
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. Cmára a p. P. Šatníka
Bod 3 Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie informácie z Rady ZMOVR ohľadom
28. snemu ZMOS
Športových hier PSK
Pracovnej návštevy v Bystřicku
Prípravy dňa samosprávy
Futbalového zápasu v regióne Orava
Zasadnutia rady ZMOS
Sociálneho statusu primátorov a starostov
Zdravotníctva, VšZP, športu – problém s financovaním, požiarnych zbrojníc
Rozpočtov obcí, ktoré majú byť bez rozpočtu škôl od 01.01.2018
SPF – problémami s nájmom
VZN o elektronických službách v obciach
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie informáciu neúspešného projektu MAS Pod hradom Čičva
Prítomní zobrali na vedomie informáciu ohľadom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest
a obcí Slovenska s členským poplatkom cca 100 € (AKIS)
Prítomní navrhujú zapojiť členov ZMOS vyriešiť poplatky do SOZA
Bod 6 Prítomní zobrali na vedomie informácie ohľadom OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Prítomní navrhli vytvoriť novú OOCR v okolí Domaše s pripojením miest Vranov n/T a
Stropkov
Bod 7 Prítomní schválili členský poplatok 0,20 € / osoba s uhradením do konca októbra
Prítomní zobrali na vedomie novú emailovú adresu obce Girovce obecgirovce@gmail.com
Bod 8 Predseda poďakoval prítomným za účasť
Zapísal dňa 18.10.2017 Slavomír Fedor

Overovatelia

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

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

U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 18.10.2017 na OcÚ v Holčíkovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
B určujú
1. overovateľov zápisnice J. Cmára a p. P. Šatníka
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. informácie z Rady ZMOVR ohľadom
28. snemu ZMOS
Športových hier PSK
Pracovnej návštevy v Bystřicku
Prípravy dňa samosprávy
Futbalového zápasu v regióne Orava
Zasadnutia rady ZMOS
Sociálneho statusu primátorov a starostov
Zdravotníctva, VšZP, športu – problém s financovaním, požiarnych zbrojníc
Rozpočtov obcí, ktoré majú byť bez rozpočtu škôl od 01.01.2018
SPF – problémami s nájmom
VZN o elektronických službách v obciach
2. informáciu neúspešného projektu MAS Pod hradom Čičva
3. informáciu ohľadom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska s členským
poplatkom cca 100 € (AKIS)
4. informácie ohľadom OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
5. novú emailovú adresu obce Girovce obecgirovce@gmail.com
D schvaľujú
1. členský poplatok 0,20 € / osoba s uhradením do konca októbra
E navrhujú
1. vytvoriť novú OOCR v okolí Domaše s pripojením miest Vranov n/T a Stropkov
2. zapojiť členov ZMOS vyriešiť poplatky do SOZA
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