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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 2.12.2013 
 

 

 

 

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

overovateľov zápisnice: M. Nosko a B. Vetráková. 

č.2. Rada schvaľuje predĺženie termínu realizácie Uznesenia č. 3 z 20.8.2013. Nový termín 

realizácie: do 31.3.2013 

č.3. Rada berie na vedomie informáciu a priebehu realizácie projektu Huculská magistrála 

v roku 2013 

č.4. Rada vyjadruje poďakovanie Mikroregiónu Muránska planina za ústretovosť 

a spoluprácu pri realizácii aktivít projektu Huculská magistrála, za poskytnutie pôžičky 

a riešenie vysporiadania vlastníctva značky. 

č.5. Rada dodatočne odsúhlasuje pôžičku na preklenutie nákladov spojených s realizáciou 

zákazky v projekte Huculská magistrála vo výške 2800,- EUR 

č.6. Rada poveruje správcu web stránky zverejniť videoprezentácie z podujatí na web 

stránke partnerstva 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 31.12.2013 

č.7. Rada schvaľuje Kalkuláciu a rozúčtovanie realizovaných  podujatí v roku 2013 

č.8. Rada berie na vedomie informáciu a stave úhrady členských príspevkov za rok 2013 

č.9. Rada berie na vedomie informáciu a realizácii projektov v grantovej výzve pre rok 

2013 

č.10. Rada poveruje predsedníčku I. Milecovú vyzvať obec Michalová na predloženie 

zúčtovania projektu najneskôr do 6. decembra 2013 

Zodpovedná: I. Milecová 

č.11. Rada poveruje členku Hodnotiacej komisie zabezpečiť doručenie krátkej informácie 

a fotodokumentácie o projektoch 

Zodpovedná: J. Rončáková 

Termín: do 31.12.2013 
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č.12. Rada poveruje členov Rady prerokovať z organizátormi možnosť prezentácie formou 

stánku, prípadne workshopu. 

Zodpovedná: I. Milecová 

Termín: do priebežne 

č.13. Rada berie na vedomie informáciu o konferencii NSRV v Nitre 

č.14. Rada berie na vedomie informáciu o medzinárodnom stretnutí MAS a VSP BB kraja 

č.15. Rada berie na vedomie informáciu o Výjazdovom seminári v Čiernom Balogu 

a stretnutí so zahraničnými partnermi 

č.16. Rada berie na vedomie informáciu zámeroch prezentácie Zbojská s.r.o. na Veľtrhu 

cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014 

č.17. Rada schvaľuje občianske združenie T4 za riadneho člena Partnerstva MP-ČH 

č.18. Rada poveruje predsedníčku I. Milecovú predložiť na mesto Tisovec návrh na zníženie 

nájmu za priestory kancelárie na 120 €/rok 

Zodpovedná: I. Milecová 

Termín: do 31.12.2013 

 

 

 

V Tisovci, 2.12.2013 

 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
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