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UZNESENIA 

prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP – ČH 

dňa 21. 3. 2018 

 

 

č. 1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje 

 zapisovateľa: L. Tokárová 

 overovateľov zápisnice: K. Pindiaková, B. Vetráková 

 

č. 2. Rada berie na vedomie informácie o stave programu CLLD/LEADER 

 Rada poveruje manažéra zabezpečením informácie o termíne oprávnenosti výdavkov 

na plánovanú výzvu na opatrenie 7.2 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 30. 3. 2018 

 

č. 3. Rada berie na vedomie informácie o stave ŽoNFP na projekt Animácie 

 

č. 4. Rada berie na vedomie informácie o stave realizácie projektu na Chod MAS I. 

 

 

č. 5. Rada schvaľuje 

- Internú smernicu č. 3 - Smernicu o cestovných náhradách 

- Internú smernicu č. 5 - Zabezpečenie stravovania zamestnancov  

- Internú smernicu č. 6 - Tvorba a použitie sociálneho fondu. 

-  

č. 6. Rada schvaľuje predloženie na schválenie Valnému zhromaždeniu návrh  výpočtu 

výšky členského pre obce na základe údajov Štatistického úradu SR  

 

č. 7. Rada berie na vedomie pracovný návrh plánu činnosti a poveruje pracovníkov 

kancelárie predložiť návrh Plánu činnosti a Rozpočtu na rok 2018 členom Rady na 

pripomienkovanie. 

Zodpovední: pracovníci kancelárie 

Termín: do 28.3.2018 

 

č. 8. Rada schvaľuje miesto konania Valného zhromaždenia a sumu na zabezpečenie 

občerstvenia 
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č. 9. Rada berie na vedomie odstúpenie Janky Rončákovej z pozície člena Revíznej komisie 

od 31.1.2018 

 

č. 10. Rada navrhuje Valnému zhromaždeniu odvolanie ostávajúcich členov Revíznej 

komisie a voľbu novej Revíznej komisie. 

 

č. 11. Rada odporúča prijať nových členov Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron: 

- NOVÁ BURDA - obnova turistického informačného centra BURDA, Tisovec – 

občianske združenie 

- Občianske združenie TisArt, Tisovec 

s podmienkou doloženie Stanov nových členov 

 

č. 12. Rada schvaľuje doplnenie Prihlášky za člena pre právnické osoby o podmienku 

doloženia aktuálnej kópie zakladajúcej listiny a poveruje pracovníkov kancelárie 

úpravou Prihlášky. 

Zodpovední: pracovníci kancelárie 

Termín: do 30.3.2018 

 

č. 13. Rada schvaľuje do návrhu Plánu činnosti na rok 2018 zaradenie vytvorenia novej web 

stránky dodávateľským spôsobom, financované zo zdrojov projektu Animácií. 

 

 

 

 

 

V Tisovci,  21. 3. 2018 

 

                                                                                    

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

 Mgr.Irena Milecová 

predsedníčka Partnerstva MP-ČH 

 

 

 


