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UZNESENIA  

prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 
dňa 7.4.2010 

 
 
č.1. Rada schvaľuje za zapisovateľa I.Pašmíka a za overovateľov zápisnice V.Marekovú 

a Z.Sitarčíkovú 

č.2.  Rada ukladá členom Rady povinne pripomienkovať návrh Plánu činnosti na rok 2010 
najneskôr do 30.4.2010. Pripomienky zapracuje I.Pašmík. 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 30.4.2010 

č.3.  Rada ukladá členom Rady povinne pripomienkovať návrh Rozpočtu na rok 2010 
najneskôr do 30.4.2010. Pripomienky zapracuje I.Pašmík. 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 30.4.2010 

č.4. Rada schvaľuje zníženie odmeny účtovníčky na 100,- EUR / štvrťročne. Do termínu 
oznámenia výsledkov podpory ISRÚ 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 1.4.2010 

č.5.  Rada schvaľuje zníženie odmeny predsedníčky na 170,- EUR / mesačne. Do termínu 
oznámenia výsledkov podpory ISRÚ. 

Zodpovedný: R.Hlaváčik;  Termín: do 1.4.2010 

č.6.  Rada poveruje I.Pašmíka zapracovať zmeny schválené na zasadaní Rady do návrhu 
rozpočtu na rok 2010 a rozposlať návrh všetkým členom Rady 

č.7.Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 11.4.2010 

č.8.  Rada berie na vedomie informáciu predsedníčky o ukončení a odovzdaní žiadosti a 
ISRÚ.  

č.9.  Rada berie na vedomie informáciu o stave kontroly realizovanej revíznou komisiou za 
rok 2009 

č.10.  Rada poveruje G.Giertliho komunikáciou so žiadateľmi v mikrograntingu 2009 
ohľadne finálneho ukončenia projektov.  

Zodpovedný: G.Giertl; Termín: do 11.5.2010  

č.11. Rada schvaľuje Hodnotiacu komisiu pre mikrogranting na rok 2010 v zložení G.Giertl, 
R.Buchta, K.Pindiaková + 2-aja členovia zvolení na Valnom zhromaždení.  

Zodpovedná: I.Milecová,  

č.12. Rada schvaľuje zapojenie sa Partnerstva MP-ČH do projektu zameraného na rozvoj 
a propagáciu územia MP-ČH v rámci výzvy ROP Opatrenie 3.2.b.  

Zodpovedný: manažér;  
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č.13. Rada potvrdzuje zotrvanie I.Milecovej na poste predsedníčky Partnerstva MP-ČH. 

č.14. Rada ruší svoje Uznesenie  č.14 zo dňa 14.1.2010 so spätnou platnosťou od 1.2.2010.  
Zodpovedná: Rada Partnerstva MP-ČH; Termín: od. 1.2.2010 

č.15. Rada schvaľuje na pozíciu manažéra I.Pašmíka v čase od 1.4.2010 do konca mesiaca, 
v ktorom bude oznámený výsledok podpory ISR .  

Zodpovedná: I.Milecová; Termín: od. 1.4.2010 

č.16. Rada schvaľuje termín konania Valného zhromaždenia na 12.5.2010 o 15.30 
v Pohronskej Polhore. 

Zodpovedná: I.Milecová; Termín: 12.5.2010 

č.17. Rada schvaľuje odmenu p.Kubinského za technickú pomoc pri inštalácii techniky 
v kancelárii vo výške 30,- EUR. 

Zodpovedná: I.Milecová 
 

č.18. Rada prijíma OZ Zbojská za nového člena Partnerstva MP-ČH. 
Zodpovedná: Rada Partnerstva MP-ČH; Termín: od 7.4.2010 

 

č.19. Rada schválila zachovanie súčasnej kancelárie do konca mesiaca, v ktorom bude 
oznámený výsledok podpory ISRÚ . 

Zodpovedná: I.Milecová 

č.20. Rada schválila zrušenie jedného mobilného čísla k termínu vypovedania u operátora . 
Zodpovedná: I.Milecová; Termín: do 10.júna 2010 

 

č.21. Rada schválila zabezpečenie prezentácie MR Muránska planina a Čiernohronského 
mikroregiónu cez spoločný stánok Partnerstva . 

Zodpovedná: Rada 

č.22. Rada schválila pozvanie zahraničných partnerov na veľtrh CR v Tisovci v dňoch 18.-
19.6.2010  s čiastočným hradením nákladov pre 2 osoby za každého partnera. 

Zodpovedná: I.Milecová, K.Pindiaková; Termín: do 31.mája 2010 
 
 
V Tisovci, 07.04.2010 
 
 

      .............................................. 
Bc. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
 

 
 


