
Zápisnica zo zasadnuta Snemu RZMOR, konaného 24.01.2023 v     Nižnom Klátove  

K     bodu 1: Otvorenie a     určenie zapisovateľa zasadnuta Snemu RZMOR  

Predseda  Snemu RZMOR Ján  Serbin  otvoril  zasadnute a  privítal  všetkých  prítomných  na
zasadnutí Snemu RZMOR. Taktee konštatoval, ee na zasadnutí Snemu RZMOR sú prítomní členovia
podľa  prezenčnej  listnn  a zasadnute Snemu RZMOR je  uznášania  schopné  a pristúpil  k ďalšiemu
bodu programu. Predseda RZMOR určil  za zapisovateľa zasadnuta Snemu RZMOR, konaného dňa
24.01.2023 Ing. Lýdiu Mikulovú a RZMOR túto skutočnosť vzal na vedomie.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny.
Uznesenie schválené.

K     bodu 2: Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Predseda RZMOR predniesol  návrh programu zasadnuta Snemu RZMOR. Návrh programu
zasadnuta Snemu RZMOR bol schválený.   

RZMOR schválil program zasadnuta Snemu RZMOR na deň 24.01.2023  v predloeenom znení. 

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny.
Uznesenie schválené

Do návrhovej komisie pre  zasadnute Snemu RZMOR  dňa 24.01.2023 boli navrhnutíí  Ing.
Oľga Kormošová a Roman Beličák,  za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Júlia Kočíková a  Ing.
Róbert Nálepka. Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli hlasovaním členov  schválení. 

RZMOR uznesením schválil návrhovú komisiu.

Hlasovanie:  podľa prezenčnej listny  2 sa zdržalii
Uznesenie schválené

   K bodu 3 programu: Predstavenie starostov všetkých obcí RZMOR  

Predseda RZMOR poeiadal o individuálne sa predstavenie všetkých starostov obcí RZMOR. 

K     bodu č.4  programu: Vyúčtovanie fnančných prostriedkov za rok 2022  

Predseda RZMOR oznámil zaslanie Vnúčtovania fnančných prostriedkov RZMOR za rok 2022
na emailové adresn jednotlivých obcí dňa 24.01.2023.

RZMOR  vzal na vedomie zvolanie Kontrolnej  komisie RZMOR a zároveň predloeenie jej  správn na
najbliešie rokovanie RZMOR.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny.
Uznesenie schválené
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K     bodu 5 programu: Voľba predsedníctva a     predsedu RZMOR  

Predseda  RZMOR  Ján  Serbin  sa  ujal  slova  a poďakoval  sa  všetkým  členom  RZMOR  za
doterajšiu spoluprácu.  Novému predsedníctvu zaeelal veľa úspechov v ďalšom vedení a napredovaní
RZMOR. 

RZMOR schválil voľbu predsedníctva tajným hlasovaním. 

Po uskutočnení a sčítaní jednotlivých hlasov volebná komisia v zloeení  Ing. Oľga Kormošová a Ing.
Iveta Komorová Hiľovská, oznámili nasledovné výsledkn hlasovaniaí 

PaedDr. Jana Kallová – 14 hlasov
Ing. Gabriela Staníková – 7 hlasov
Ing. Róbert Nálepka – 7 hlasov

Ing. Iveta Komorová Hiľovská – 5 hlasov
Ing. Lýdia Mikulová – 5 hlasov
Ján Serbin – 5 hlasov
Ing.  Mgr. Radoslav Gedeon – 2 hlasn
Marian Dzurik – 1 hlas
Bc. Júlia Kočíková – 1 hlas
Martn Kövér – 1 hlas

RZMOR vzal na vedomie 
výsledkn volieb predsedníctva RZMOR v zloeeníí PaedDr. Jana Kallová – predsedníčka, Ing. Gabriela
Staníková a Ing. Róbert Nálepka 

Novozvolení členovia predsedníctva sa poďakovali za prejavenú dôveru.  
Zvolená predsedníčka RZMOR pokračuje vo vedení zasadnuta RZMOR podľa schváleného programu. 

Vzhľadom k zmene predsedníctva, RZMOR schválil Dodatok č. 4  v úplnom znení k stanovám RZMOR 
prijatým dňa 10.06.2005 v článku 3, kde Sídlo RZMOR je Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida

K     bodu 6 programu: Rôzne  

 Ing. Iveta Komorová Hiľovská odporučila prijať uznesenia RZMOR o podpore Iniciatívn 
Zdrueenia miest  a obcí Knsúc vo veci avizovaných protestov samospráv pri energiách, 
o podpore poeiadavkn voči vláde SR vo veci poskntnuta štátnej pomoci samosprávam. 
Zároveň odporučila odmietnuť poslanecký návrh Zákona o obecnom zriadení ako aj 
pripravovanú novelu Školského zákona.

 Predsedníčka RZMOR zabezpečí dňa 14.2.2023 O 10,00 hod. v Malej Ide pracovné stretnute 
ku prerokovaniu Smernice ohľadom vnueívania autobusov členmi RZMOR. Prítomní budúí 
predsedníčka RZMOR – PaedDr Jana Kallová, pán primátor mesta Medzev – Ing. Mgr. 
Radoslav Gedeon,  pani starostka z Poproča – Ing. Iveta Komorová Hiľovská, pán starosta 
z Vnšného Medzeva - Ing. Róbert Nálepka.
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Jednomnseľným hlasovaním RZMOR podporil Iniciatívu Zdrueenia miest  a obcí Knsúc vo veci 
avizovaných protestov samospráv pri energiách a zároveň podporil poeiadavku voči vláde SR vo veci 
poskntnuta štátnej pomoci samosprávam 

RZMOR odmietol poslanecký návrh Zákona o obecnom zriadení, nakoľko neprešiel odbornou 
diskusiou a odmietol pripravovanú novelu Školského zákona, pretoee ju  chápe  ako protústavnú.

K     bodu 8 programu: Záver   

Predsedníčka RZMOR PaedDr. Jana Kallová poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí 
RZMOR. 

V Nienom Klátove, 24.01.2023                            Za overovateľov zápisniceí 

-------------------------------------------- --------------------------------------------
PaedDr. Jana Kallová – predsedníčka RZMOR             Bc. Júlia Kočíková 

 

   
-------------------------------------------- --------------------------------------------
Ing. Lýdia Mikulová – zapisovateľ           Ing. Róbert Nálepka   
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