Zápisnica
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
konaného dňa 15.12.2015 v Penzióne Goral
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Určenie zapisovateľa
4. Kontrola úloh
5. Informácia o internetizácii
6. Zhodnotenie činnosti mikroregiónu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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 p. L. Trybula a p. P. Šatník
Bod 3 Prítomní určili zapisovateľa zápisnice p. S. Fedora
Bod 4 Prítomní zobrali na vedomie kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
Prítomní zobrali na vedomie podpis Zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATURPACK
ohľadom separovaného zberu.
Bod 5 Prítomní zobrali na vedomie projekt ohľadom internetizácie mikroregiónu.
Prítomní navrhli okruhy otázok týkajúcich sa podpisu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
a udelenie licencie k projektovej dokumentácii územného rozhodnutia medzi: Stavebník:
Združenie obcí mikroregión Domaša, Zhotoviteľ: TELECOMPROJECT spol. s r.o.
a Nadobudateľ: DELTECH, a.s. a to:
- ohľadom preplatenia finančných nákladov spojených s VO
- možnosti pripojenia sa verejnosti
- spôsobu realizácie stavby
- výšky úhrady za používanie
Prítomní uložili p. Fedorovi nachystať všetok materiál spojený s internetizáciou
mikroregiónu Domaša.
Bod 6 Predseda poďakoval prítomným za spoluprácu počas roka 2015
Zapísal dňa 15.12.2015 Slavomír Fedor
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U z n e s e n ie
zo zasadnutia Združenia obcí mikroregiónu Domaša
zo dňa 15.12.2015 na OcÚ v Holčíkovciach
Zúčastnení podľa prezenčnej listiny
A schvaľujú
1. program zasadnutia.
B určujú
1. overovateľov zápisnice p. L. Trybulu a p. P. Šatníka
2. zapisovateľa p. S. Fedora
C berú na vedomie
1. kontrolu úloh uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. podpis Zmluvy o budúcej zmluve s firmou NATURPACK ohľadom separovaného zberu.
3. projekt internetizácie mikroregiónu Domaša.
4. poďakovanie sa predsedu mikroregiónu prítomným za prácu počas roka 2015
D navrhujú
1. okruhy otázok týkajúcich sa podpisu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva a udelenie
licencie k projektovej dokumentácii územného rozhodnutia medzi: Stavebník:
Združenie obcí mikroregión Domaša, Zhotoviteľ: TELECOMPROJECT spol. s r.o.
a Nadobudateľ: DELTECH, a.s. a to:
- ohľadom preplatenia finančných nákladov spojených s VO
- možnosti pripojenia sa verejnosti
- spôsobu realizácie stavby
- výšky úhrady za používanie
E ukladajú
1. p. Fedorovi nachystať všetok materiál spojený s internetizáciou mikroregiónu Domaša.
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