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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 16.06.2011 
 

 

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

overovateľov zápisnice T.Tisovčíkovú a B.Vetrákovú 

 

č.2. Rada Partnerstva pozastavuje členstvo obcí Valaská, Hronec a Osrblie, pozastavujú sa 

im všetky práva a povinnosti členov. V prípade záujmu obcí a splnenia podmienok 

riadneho člena, je možné členstvo obnoviť. 

 

č.3. Rada poveruje predsedníčku zaslaním rozhodnutia Rady č.2 dotknutým obciam 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 30.06.2011 

 

č.4. Rada poveruje manažéra informovať a prerokovať dopady rozhodnutia Rady č.2 so 

zástupcami BBSK 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 30.06.2011 

 

č.5. Rada berie na vedomie informáciu o stave členských príspevkov 

 

č.6. Rada poveruje manažéra vyhodnotením dopadov vyradenia obcí Valaská, Hronec 

a Osrblie z členstva na Rozpočet a úpravou Rozpočtu  

č.7. Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 30.06.2011 

č.8. Rada konštatuje nesplnenie podmienok členstva Partnerstva v NSS MAS a ukončenie 

členstva v tejto organizácii a poveruje predsedníčku informovať Predsedníctvo NSS 

MAS o ukončení členstva. 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 30.06.2011 

 

č.9. Rada berie na vedomie informáciu o pripravovanej exkurzii do Talianska 

 

č.10. Rada berie na vedomie informáciu o návšteve u partnerov v Poľsku a prezentácii na 

regionálnom veľtrhu v Krakowe  

 

č.11. Rada berie na vedomie informáciu o zasadaní Komisie RR BBSK v Tisovci  

 

č.12. Rada berie na vedomie informáciu o príprave návštevy delegácie zo Škótska 

 

č.13. Rada zriaďuje monitorovaciu pracovnú skupinu v nasledovnom zložení: G.Giertl, 

I.Milecová, B.Vetráková, T.Tisovčíková, I.Pašmík 



č.14. Rada poveruje predsedníčku a predsedu HK prípravou podkladov pre monitoring 

projektov. 

Zodpovední: G.Giertl, I.Milecová;  Termín: do 10.07.2011 

 

č.15. Rada zriaďuje Hodnotiacu komisiu pre grantovú výzvu Partnerstva MP-ČH 2011 

v zložení: G.Giertl, K.Pindiaková, M.Nosko, T.Tisovčíková, B.Vetráková 

 

č.16. Rada odporúča Hodnotiacej komisii rozdeliť prostriedky maximálne v hodnote 2500,- 

EUR 

 

č.17. Rada schvaľuje časový harmonogram výzvy Partnerstva. 

 

č.18. Rada berie na vedomie informáciu o spolupráci s partnermi v MR 

 

č.19. Rada berie na vedomie informáciu o stave na projekte klaster Huculská magistrála 

 

č.20. Rada berie na vedomie informáciu o Ponuke SZPB KVH Čapajev Prešov a odporúča 

ju neakceptovať 

 

č.21. Rada schvaľuje za člena Mgr. Oľgu Pašmíkovú, FO, Trosky 53, Michalová 

 

č.22. Rada berie na vedomie informáciu o krajskej konferencii a ČS BB VIPA 

 

č.23. Rada bude podporovať iniciatívy a aktivity na zvýšenie propagácie územia a 

Partnerstva 

 

 

 

 

V Muránskej Dlhej Lúke, 16.06.2011 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
 


