
Uznesenia  zo zasadnuta  RZMOR konaného dňa 23.2.2023 v     Malej Ide  

Uznesenie č. 94/2023

RZMOR

berie na vedomie, 

že predseda určil za zapisovateľa zasadnuta  nemu RZMOR, konaného dňa 23.2.2023 Magdalénu VARGOVÚ

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie:  schválené

Uznesenie č. 95/1/2023

RZMOR

schvaľuje

program zasadnuta  nemu RZMOR na deň 23.2.2023 v predloženom navrhovanom znení bez pripomienok.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

Uznesenie č. 95/2/2023

RZMOR

schvaľuje 

zmenu programu zasadnuta  nemu RZMOR na deň 23.2.2023 v predloženom znení bez pripomienok, ktorú
navrhla predsedníčka PaedDr. Jana Kallová.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

Uznesenie č. 96/2023

RZMOR

schvaľuje

návrhovú komisiu v  pre zasadnute  nemu RZMOR dňa 23.2.2023 v zložení: Ing. Oľga KORMOŠOVÁ,  Bc. Júlia
KOČÍKOVÁ a overovateľov zápisnice : Ing. Lýdia MIKULOVÁ,  Martn KÖVÉR

Hlasovanie: podľa prezenčnej listny (1 sa zdržala hlasovania)

Uznesenie:  schválené



Uznesenie  97/2023

RZMOR

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z predošlého snemu konaného dňa 24.1.2023 v Nižnom Klátove

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie:  schválené

Uznesenie č. 98/2023

RZMOR 

berie na vedomie

informáciu PhDr. Michala Kaliňáka PhD. ústredného riaditeľa ZMO 

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie : schválené

Uznesenie 99/2023

RZMOR

berie na vedomie 

informáciu p. PhDr. Michala Kaliňáka PhD. zo stretnuta Komorr obcí a

schvaľuje  Ing.  Ivetu  KOMOROVÚ  HIĽOV KÚ,  starostku  obce  Poproč,  ako  členku  pre  komisiu  pre  Fond
spravodlivej transformácie.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

 

Uznesenie 100/2023

RZMOR

berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom 34. sneme ZMO , ktorý sa bude konať 23.-24.5. 2023  v NTC Aréne Bratslava

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené



Uznesenie 101/2023

RZMOR 

RZMOR deleguje ako zástupkrňu do Radr ZMO : 

Meno a priezvisko: PaedDr. Janu Kallovú

Názov obce: Malá Ida

Mail. adresa: regionrudohorie@gmail.com

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

Uznesenie 102/2023

RZMOR

berie na vedomie, že návrh  kandidáta  na post predsedu ZMO  a členov kontrolnej komisie ZMO  určí po
vrpočut kandidátov 12.-13.4.2023 na pripravovanej Rade ZMO .

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

Uznesenie 103/2023

RZMOR

berie na vedomie

Informáciu manažérkr MA  Rudohorie  Andrei  igmundovej

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

Uznesenie 104/2023

RZMOR

 chvaľuje

Memorandum o spolupráci  na  príprave  a implementácii  Integrovanej  územnej  stratégie  prostredníctvom
 trategicko-plánovacieho regiónu „Abov“,  ako predseda pre  PR Abov bol  navrhnutý Ján  erbin-starosta
obce Baška.

Hlasovanie: podľa prezenčnej listny (2 neprítomní)

Uznesenie: schválené

mailto:regionrudohorie@gmail.com


Uznesenie 105/2023

RZMOR

berie na vedomie

Informáciu o VO energie Ing. Juraja Rozkoša a Mgr. Patrície Popovičovej a  informáciu predsedníčkr

 PaedDr. Janr Kallovej o  lovenskom centre obstarávania.

Hlasovanie: podľa prezenčnej listny (1  sa zdržal)

Uznesenie: schválené

Uznesenie 106/2023   

RZMOR

berie na vedomie  informáciu predsedníčkr PaedDr. Janr Kallovej o štrajku zo dňa 22.2.2023

a   požiadavkách samospráv pre prezidentku  R a vládu  R, info o novej webovej stránke Rudohoria, info
o pripravovanej  smernici  autobusr,  info  o termíne  konania  Dní  Rudohoria  –  termín  na  tento  rok  nebol
dohodnutý. 

Hlasovanie: jednomyseľne  podľa prezenčnej listny

Uznesenie: schválené

V Malej Ide, 23.2.2023 

                                                                Za návrhovú komisiu:

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

 PaedDr. Jana Kallová                             Ing. Oľga Kormošová                         Bc. Júlia Kočíková

Predsedníčka RZMOR


