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Uznesenia 
zo zasadania Správnej rady VSP Stredný Gemer  

19.4.2017  
 
 
 
SR 2017/01 
Správna rada schvaľuje program a orgány zasadania 19.4.2017 
Zapisovateľ: Ivona Antalová 
Overovateľ: Miroslav Zavacký 
  
SR 2017/02 
Správna rada berie na vedomie informáciu o stave prípravy výzvy programu CLLD 
a potvrdzuje rozhodnutie uchádzať sa o financovanie stratégie CLLD. 
  
SR 2017/03 
Správna rada berie na vedomie informáciu o schválení ŽoNFP na Prípravnú podporu 
 
SR 2017/04 
Správna rada berie na vedomie a dodatočne odsúhlasuje podpis Dodatku č. 2 k Zmluve 
o poskytnutí služby s dodávateľom na prípravnú podporu  
 
 
SR 2017/05 
Správna rada schvaľuje realizáciu web stránky v systéme webnode a zakúpenie prémiového 
balíka „Štandard“ na 2 roky a poveruje predsedu zabezpečiť sprevádzkovanie web stránky 
v čo najkratšom čase 

Zodpovedný: Milan Pavko 
Termín: do 15.5.2017 

 
SR 2017/06 
Správna Rada berie na vedomie odporúčanie ohľadne prípravy Valného zhromaždenia a jeho 
konkrétne podmienky sa určia až po zverejnení výzvy  CLLD . 
 
 
SR 2017/07 
Správna Rada predloží na Valnom zhromaždení návrh výšky členského na rok 2017 
v rovnakej výške ako v roku 2015 
 
 
SR 2017/08 
Správna rada berie na vedomie informáciu o stave úhrad členských príspevkov a poveruje 
predsedu v spolupráci s predsedami mikroregiónov zabezpečiť ich úhradu.  

Zodpovedný: Milan Pavko 
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Termín: do 31.5.2017 
 
SR 2017/09 
Správna rada poveruje  starostov obcí aby predložili predsedovi prihlášky členov súkromného 
sektora najmenej zo 7 ďalších obcí. 

Zodpovední: starostovia obcí 
Termín: do 31.5.2017 

 
SR 2017/10 
Správna rada schvaľuje členstvo vo VSP stredný Gemer nasledovným organizáciám: 

- Občianske združenie Levhačen, Revúcka Lehota 
- Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej 
- Občianske združenie Cilka, Revúca 
- Marián Kekeňák - KEKO-AUTO (SZČO), Lubeník 
- Protovik, s.r.o., Revúca 

 
SR 2017/11 
Správna rada berie na vedomie informáciu o Národnej sieti Slovenských MAS. 
 
 
V Gemerskej Vsi  19.4.2017  
  
 
       ......................................................... 
            Milan Pavko, predseda   
 


