PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com

UZNESENIA
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH
dňa 25.2.2014

č.1.

Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje
overovateľov zápisnice: K. Pindiaková a O. Galko.

zapisovateľa:

I.Pašmík, a

č.2.

Rada poveruje konkrétnych členov Rady zabezpečením potrebných informácií
k Propagačným podujatiam na rok 2014
a.) Veľkonočné jarenie: zistiť podmienky, či sa môže umiestniť stánok
Zodpovedná: K. Pindiaková
Termín: do 12.3.2014
b.) Off Road Tisovec: vybrať najvhodnejší termín v rámci podujatia
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 22.3.2014
c.) Veľká noc na Eurosalaši: zistiť či sa koná, termín a podmienky
Zodpovedný: I. Pašmík
Termín: do 15.3.2014
d.) Otvorenie ovčiarskej sezóny Zbojská: zistiť či sa koná, termín a podmienky
Zodpovedný: I. Pašmík
Termín: do 15.3.2014
e.) Festival dychových hudieb Valaská: zistiť, či je vhodné a podmienky
Zodpovedný: R. Hlaváčik
Termín: do 15.3.2014
f.) O najlepší Jánsky guláš Hronec: zistiť, či je vhodné a podmienky
Zodpovedný: I. Pašmík
Termín: do 30.4.2014
g.) Dni obce Valaská / Súťaž o najchutnejšiu haruľu: zistiť, či je vhodné a podmienky
Zodpovedný: R. Hlaváčik
Termín: do 30.4.2014

č.3. Rada odsúhlasuje Plán propagačných podujatí na rok 2014 ako pracovný návrh
č.4. Rada poveruje manažéra prípravou návrhu Plánu činnosti a Návrhu rozpočtu na rok
2014
- Zodpovedný: I. Pašmík
- Termín: do 31.3.2014

kontakt: 0918–118 034, 0918–118 041,
partnerstvompch@gmail.com, www.muranskaplanina.com

č.5. Rada schvaľuje termín a miesto konania Valného zhromaždenia ma 9. apríl 2014 od
14:30 v KD Tisovec
č.6. Rada schvaľuje návrh výšky členského na rok 2014 v rovnakom znení ako v roku 2013
okrem škôl pre ktoré navrhuje 16,-€ na rok
č.7. Rada poveruje predsedníčku zabezpečením podkladov na Valné zhromaždenie
a prípravou Valného zhromaždenia
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 31.3.2014
č.8.

Rada poveruje manažéra rozposlaním pozvánky na konferenciu Budúcnosť vidieka
banskobystrického kraja členom Partnerstva MPČH s informáciou, aby sa záujemcovia
hlásili u predsedníčky.
Zodpovedný: I. Pašmík
Termín: do 24.2.2014

č.9.

Rada schvaľuje Spojenú školu Pohronská Polhora za riadneho člena Partnerstva MPČH

č.10. Rada berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí MAS a VSP BB kraja
č.11. Rada berie na vedomie informáciu o znížení nájmu za priestory kancelárie na 120
€/rok
č.12. Rada schvaľuje prezentáciu Partnerstva MP-ČH na podujatí Otváranie Bánoša
26.4.2014, ktoré zabezpečí OZ T4 a zároveň schvaľuje čiastku 150,- € na pokrytie
nákladov spojených s dopravou na podujatie.
č.13. Rada poveruje predsedníčku zabezpečením prezentácie partnerstva MP-ČH na na
podujatí Otváranie Bánoša 26.4.2014
Zodpovedná: I. Milecová
Termín: do 26.4.2014
č.14. Rada berie na vedomie informáciu o pripravovanom kalendári o území MP-ČH

V Tisovci, 25.2.2014
..............................................
Mgr. Irena Milecová
predsedníčka Rady MP-ČH
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