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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 08.12.2010 
 

 

č.1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje za zapisovateľa I.Pašmíka, za 

overovateľov zápisnice R.Hlaváčika a G.Giertla 

č.2. Rada ukladá manažérovi a predsedníčke zabezpečiť naskenovanie chýbajúcich vydaní 

informačných bulletinov Partnerstva.“  

Zodpovedný: I.Pašmík; Termín: do najbližšieho zasadania Rady 

č.3. Trvá plnenie Uznesenia č.11. z VZ 12.5.2010 - vymáhať pohľadávky z minulých rokov, 

pod nastúpení nových starostov do funkcií. 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: priebežne 

č.4. Rada schvaľuje odpustenie poplatku vo výške 100,- EUR za cestu do Estónska 

I.Milecovej ako kompenzáciu zníženia odmeny.  

Zodpovedný: Rada;  Termín: 08.12.2010 

č.5. Rada Berie na vedomie informáciu o príprave nového VZN BBSK pre LEADER.  

Predložila: I.Milecová 

č.6. Rada berie na vedomie informáciu o návšteve partnerov z Poľska.. 

Predložila: I.Milecová 

 

č.7. Rada berie na vedomie informáciu o priebehu grantového programu Partnerstva 

Predložil: G.Giertl 

 

č.8. Rada berie na vedomie informáciu o exkurzii do Estónska a poveruje manažéra 

zverejnením informácie a fotodokumentácie na web stránke. 

Predložili: I.Milecová, I.Pašmík 

Zodpovedný: I.Pašmík, Termín: 31.12.2010 

č.9. Rada schvaľuje členský poplatok do BB VIPA a VIPA SK a poveruje predsedníčku 

úhradou členských príspevkov za Partnerstvo 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: 31.12.2010 

č.10. Rada súhlasí so spoluúčasťou pri zabezpečení prezentácie územia Muránska planina – 

Čierny Hron na Slovakiatour 2011 a poveruje manažéra prerokovať spoluúčasť 

Zbojská s.r.o.  

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 15.12.2010 
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č.11. Rada odsúhlasuje členom Rady odmenu 10,- € za každú účasť na Rade tým členom 

Rady, ktorých účasť bola na viac ako 50% zasadaniach.  

Zodpovedný: Rada;  Termín: 08.12.2010 

č.12. Rada berie na vedomie vzdanie sa odmien za činnosť v Rade členov Rady: I.Pašmík, 

R.Buchta, V.Mareková, I.Milecová, R.Hlaváčik v celkovej výške 250,- € (vrátane 

nevyplatených odmienbodľa Uznesenia č.11), v prospech financovania prezentácie 

územia na Slovakiatour 2011. 

Zodpovedný: Rada;  Termín: 08.12.2010 

č.13. Rada odsúhlasuje odmenu za činnosť členom Hodnotiacej komisie za rok 2010. 

Zodpovedný: Rada;  Termín: 08.12.2010 

č.14. Rada berie na vedomie vzdanie sa odmien za činnosť člena Hodnotiacej komisie 

v roku 2010 členov HK: M.Nosko, J.Rončáková, R.Buchta v celkovej výške 90,- €. 

Zodpovedný: Rada;  Termín: 08.12.2010 

č.15. Rada poveruje predsedníčku prerokovať odstúpenie p. A.Marčákovej z členstva v Rade 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 31.01.2011 

č.16. Rada poveruje predsedníčku prerokovať so starostom obce Muráň členstvo v Rade 

zástupcu obce p.J.Fedorkovej  

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 31.01.2011 

č.17. Rada poveruje manažéra prerokovať s p. O.Galkom zotrvanie členstva v Rade  

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 31.01.2011 

č.18. Rada berie na vedomie informáciu o postupe na projekte klaster CR – Huculská 

magistrála.  

Predložil: I.Pašmík 

č.19. Rada berie na vedomie informáciu i stretnutí MAS a VSP v Španej doline.  

Predložila: I.Milecová 

č.20. Rada berie na vedomie informáciu o podaní projektu Partnerstva na VZN BB SK č.15 

Predložil: I.Pašmík 

č.21. Rada poveruje R.Hlaváčika zabezpečiť v spolupráci so starostom obce Čierny Balog 

stretnutie Čiernohronského mikroregiónu a zástupcov partnerstva na prelome mesiacov 

január/február 2011. 

Zodpovedný: R.Hlaváčik;  Termín: do 15.01.2011 

č.22. Rada poveruje manažéra a O.Galka prejednať spoluprácu Partnerstva s novou 

starostkou obce Michalová . 

Zodpovedný: R.Galko;  Termín: do 31.01.2011 

č.23. Rada poveruje predsedníčku prejednať spoluprácu Partnerstva s novým starostom obce 

Muránska Lehota . 

Zodpovedný: I.Milecová;  Termín: do 31.01.2011 
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č.24. Rada berie na vedomie informáciu plánovaných možnostiach prezentácie Partnerstva 

v printových a TV médiách v spolupráci s BB VIPA.  

Predložila: I.Milecová 

č.25. Rada berie na vedomie informáciu pripravovanom medzinárodnom stretnutí v MAS 

Podpoľanie.  

Predložila: I.Milecová 

 

Predložil: I.Pašmík 

 

 

 

V Tisovci, 08.12.2010 

      .............................................. 

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 


