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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 10.08.2011 
 

 

č.1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje zapisovateľa: I.Pašmík, a 

overovateľov zápisnice: M. Nosko a G.Giertl. 

 

č.2. Rada Partnerstva berie na vedomie informáciu o podpore územia Partnerstva zo strany 

BBSK. 

 

č.3. Rada odsúhlasuje uchádzanie sa o realizáciu služby v prípade zaslania zákazky BBSK  

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 31.8.2011 

 

č.4. Rada schvaľuje návrh Hodnotiacej komisie grantovej výzvy „Naštartujme 

s Partnerstvom Muránska Planina – Čierny Hron 2011“ bez pripomienok. 

 

č.5. Rada poveruje predsedu HK a predsedníčku prípravou a podpisom zmlúv s úspešnými 

žiadateľmi a úhradou zálohových platieb v súlade so schváleným časovým 

harmonogramom. 

Zodpovední: I.Milecová, G.Giertl;  Termín: do 31.08.2011 

 

č.6. Rada poveruje manažéra prípravou a zabezpečením Monitoringu mikroprojektov 

pracovnou skupinou.  

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 30.09.2011 

 

č.7. Rada berie na vedomie informáciu o stave prípravy realizácie projektu Huculská 

magistrála. 

 

č.8. Rada berie na vedomie informáciu o pripravovanej exkurzii do Talianska a odporúča 

členom účasť na exkurzii. 

 

č.9. Rada berie na vedomie informáciu o tábore pre deti v Maďarsku. 

 

č.10. Rada potvrdzuje platnosť svojho rozhodnutia v Uznesení č.2 zo 16.6.2011 o 

pozastavení členstva obcí Valaská, Hronec a Osrblí. 

 

č.11. Rada poveruje predsedníčku zrealizovaním Uznesenia Rady MP-ČH č.3 zo 16.6.2011 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 09.09.2011 

 

č.12. Rada vydáva stanovisko o územnej pôsobnosti Partnerstva v nezmenenom rozsahu 

v katastroch obcí uvedených v schválenej Integrovanej stratégii územia zo dňa 

9.12.2009.  



 

č.13. Rada rozhodla, že v rámci svojich aktivít bude redukovať podporu a výhod členstva 

obciam, ktoré neplnia povinnosti člena.  

 

č.14. Rada berie na vedomie informáciu o web stránke Partnerstva. 

 

č.15. Rada odsúhlasila zapojenie sa od pripravovaného projektu BB VIPA cez Program HU-

SK iba v časti spoločných aktivít. 

 

č.16. Rada upravuje termín realizácie Uznesenia č. 13. Zo 16.6.2011. 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 09.09.2011 

 

 

 

 

 

V Tisovci, 10.08.2011 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
 


