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UZNESENIA  
prijaté na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH 

dňa 23.02.2016 
 

 

 

č.1. Rada schvaľuje program zasadnutia a schvaľuje  

zapisovateľ: I. Pašmík  

overovatelia zápisnice: K. Pindiaková, B. Vetráková. 

č.2. Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - Prípravná podpora (19.1.) 

č.3. Rada poveruje členov Pracovnej skupiny na obsahové dokončenie Informačného 

materiálu 

Zodpovední: Pracovná skupina CLLD 

Termín: 7.3.2016 

č.4. Rada berie na vedomie stav ŽoNFP - projektový zámer CLLD stratégia (19.2.) 

č.5. Rada berie na vedomie informáciu o Výzve 18/PRV/2016 a poveruje pracovnú skupinu 

a predsedníčku vypracovaním a doručením ŽoNFP -  Štatút MAS (19.2.) 

Zodpovedná: I. Milecová 

Termín: do 14.3.2016 

č.6. Rada poveruje predsedníčku prerokovaním podmienok a  možnosti získania nových 

priestorov od mesta Tisovec pre kanceláriu Partnerstva. 

Zodpovedná: I. Milecová 

Termín: do najbližšieho zasadanie Rady 

č.7. Rada poveruje manažéra prípravou podrobného rozpočtu pre PHSR obcí Osrblie, 

Hronec a Muránska Dlhá Lúka a jeho odoslaním členom pracovného tímu. 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 4.3.2016 

č.8. Na základe zabezpečenia tvorby PHSR pre obce ponúknuť obciam vypracovanie 

PHSR, alebo inú alternatívu. 

Zodpovedný: I. Pašmík 

Termín: do 10.3.2016 

č.9. Rada schvaľuje zvolanie Valného zhromaždenia v termíne do 15 dní od oznámenia 

o výsledku ŽoNFP - Štatút MAS, najneskôr však do konca mája 2016 
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č.10. Rada berie na vedomie informáciu o príprave stretnutia BBSK k značke Regionálny 

produkt a poveruje predsedníčke nahlásiť predbežný záujem o účasť za Partnerstvo v 

počte 10 

Zodpovedná: I. Milecová 

Termín: do 25.2.2016 

č.11. Rada berie na vedomie ukončenie členstva organizácie „Folklórny súbor Kýčera, n.o.“  

IČO 45023239 na základe ich žiadosti zo 14.01.2016  

č.12. Rada schvaľuje prijatie za člena občianske združenie Folklórny súbor Kýčera  IČO: 

50099248 na základe ich žiadosti zo 14.01.2016  

č.13. Rada poveruje K. Pindiakovú a I. Milecovú zistiť podrobnosti ohľadne záujmu 

o partnerstvo zo strany MAS z Rumunska 

Zodpovední: K. Pindiaková a I. Milecová 

Termín: do najbližšieho zasadanie Rady 

 

 

V Tisovci, 23.02.2016 

 

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

Mgr. Irena Milecová 

predsedníčka Rady MP-ČH 
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