
Uznesenia zo zasadnuta Snemu RZMOR, konaného dňa 24.01.2023 v     Nižnom Klátove  

Uznesenie č.  84/2023
RZMOR 
berie na vedomie,
že predseda RZMOR určil za zapisovateľa zasadnuta  nemu RZMOR, konaného dňa 24.01.2023 Ing. 
Lýdiu Mikulovú

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 85/2023
RZMOR 
schvaľuje
program zasadnuta  nemu RZMOR na deň 24.01.2023  v predloženom navrhovanom znení bez 
pripomienok. 

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 86/2023
RZMOR 
schvaľuje
návrhovú komisiu pre zasadnute  nemu RZMOR  dňa 26.09.2022  v zložení: : Ing. Iveta Komorová 
Hiľovská a Roman Beličák a overovateľov zápisnice v zložení: Bc. Júlia Kočíková a Ing. Róbert Nálepka

Hlasovanie: podľa prezenčnej listny  2 sa zdržali)
Uznesenie schválené.
 

Uznesenie č. 87/2023 
RZMOR 
berie na vedomie
zvolanie kontrolnej komisie a predloženie správy na najbližšie rokovanie RZMOR.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 88/2023
RZMOR 
schvaľuje 
voľbu predsedníctva RZMOR tajným hlasovaním.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny.
Uznesenie schválené
Uznesenie č. 89/2022
RZMOR 
berie na vedomie
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výsledky  volieb  predsedníctva  RZMOR  v zložení:  Peadr.  Jana  Kallová  –  predseda,  Ing.  Gabriela
 taníková, Ing. Róbert Nálepka 

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 90/2023 
RZMOR 
schvaľuje
Dodatok č. 4  v úplnom znení k stanovám RZMOR prijatým dňa 10.06.2005 v článku 3  ídlo RZMOR:  
Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

Hlasovanie: jednomyseľne 
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 91/2023 
RZMOR 
podporuje a schvaľuje
Iniciatvu Združenia miest  a obcí Kysúc vo veci avizovaných protestov samospráv pri energiách,
zároveň podporuje 
požiadavku voči vláde  R vo veci poskytnuta štátnej pomoci samosprávam 

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 92/2023 
RZMOR 
odmieta
poslanecký návrh Zákona o obecnom zriadení, nakoľko neprešiel odbornou diskusiou

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

Uznesenie č. 93/2023 
RZMOR 
odmieta
pripravovanú novelu školského zákona a chápe ju ako protústavnú.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny
Uznesenie schválené.

V Nižnom Klátove, 24.01.2023

Za návrhovú komisiu: 

 -------------------------------------             -----------------------------   ---------------------------
PaedDr. Jana Kallová – predseda RZMOR     Ing. Iveta Komorová Hiľovská                   Roman Beličák       
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