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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 03.07.2012 
 

 

 

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

zápisnice: T.Tisovčíková a G.Giertl. 

 

č.2. Rada schvaľuje predbežný návrh a kategorizáciu Propagačných podujatí na rok 2012 

v rámci projektu Klaster Huculská magistrála 

 

č.3. Rada poveruje manažéra zabezpečiť text a logo na označenie stánku 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 31.07.2012 

 

č.4. Rada poveruje manažéra prerokovať výrobu stánku so Zbojská s.r.o. 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 20.07.2012 

 

č.5. Rada schvaľuje Dni mesta Tisovec ako Propagačné podujatie Kategórie II a poveruje 

manažéra prípravou propagačného letáku 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 06.07.2012 

 

č.6. Rada poveruje manažéra predsedníčku zabezpečením prezentačného stánku vrátane 

personálneho zabezpečenia na Dni mesta Tisovec 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 14.07.2012 

 

č.7. Rada schvaľuje rozhodnutie Grantovej komisie na rok 2012 

 

č.8. Rada berie na vedomie Správu o výjazde do Francúzska 

 

č.9. Rada berie na vedomie Správu o Leader Feste v Levoči 

 

č.10. Rada berie na vedomie Správu o prezentácii na Dňoch mesta Brezno 

 

č.11. Rada mení svoje Uznesenie č.11 z 24.4.2012 a dodatočne schvaľuje ponuku Mesta 

Brezno na vlastný stánok na Dni mesta 

 

č.12. Rada ruší Uznesenie č. 12 z 24.4.2012 

 

č.13. Rada schvaľuje úhradu nákladov spojených s prezentáciou a to v rámci ušetrených 

prostriedkov z výjazdu do Francúzska 
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č.14. Rada poveruje predsedníčku dodať fotodokumentáciu z prezentácie na Dňoch mesta 

Brezna 

Zodpovedná: I.Milecová;  Termín: do 20.07.2012 

 

č.15. Rada berie na vedomie Správu o prezentácii OZ Vydra na zahájení Župného leta 

v Banskej Štiavnici o poveruje prezentujúcich dodaním fotodokumentácie 

Zodpovedná: M.Šajgalíková;  Termín: do 20.07.2012 

 

č.16. Rada poveruje manažéra prerokovať získanie pevných panelov MP-ČH od RRA 

Brezno - PRVA. 

Zodpovedný: I.Pašmík;  Termín: do 31.07.2012 

 

č.17. Rada spracuje podmienky zásad oficiálnej prezentácie Partnerstva jeho zástupcami 

Zodpovední: Rada;  Termín: do najbližšieho zasadania 

 

č.18. Rada berie na vedomie informáciu o prezentácii na Klenovskej Rontouke a vyslovuje 

poďakovanie za peknú prezentáciu 

 

č.19. Rada berie na vedomie informáciu o vydaní propagačného materiálu. 

 

č.20. Rada schvaľuje zloženie delegácie do Slovinska: I.Pašmík, O.Pašmíková, 

M.Šajgalíková, M.Nosko  

 

č.21. Rada schvaľuje príspevok na delegáta vo výške 75,- EU 

 

č.22. Rada poveruje účastníkov delegácie do Slovinska úhradou poplatku na účet partnerstva 

podľa pokynov predsedníčky 

Zodpovední: účastníci exkurzie;  Termín: podľa spresnenia predsedníčky 

 

 

 

 

 

V Čiernom Balogu, 03.07.2012 

     

 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
 


