
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, konanej     

dňa 22. 04. 2013 

Prítomní:   Vladimír Puchala  – predseda komisie, poslanec MsZ, 
Vladislav Probala  – podpredseda komisie, poslanec MsZ - ospravedlnený 
Peter Jenčík  - člen komisie,  
Anna Papcunová  - členka komisie, 
Ladislav Trela -  člen komisie  
Ľubomír Semko -  člen komisie - ospravedlnený 
Jozef Kőhler – člen komisie  
Jaroslav Matúš – člen komisie - ospravedlnený 

 
Za mestský úrad: Mgr. Emil Muľ  - prednosta MsÚ 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Dotácie z rozpočtu Mesta Krompachy – na schválenie rok 2013 

3. Návrh  na schválenie – Zámer založenia občianskeho združenia MAS (Miestna akčná 
skupina) 

4. Záver. 
  

 
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie  Vladimír Puchala  a privítal prítomných členov komisie. 
 
 
K bodu 2.  Dotácie z rozpočtu Mesta Krompachy – na schválenie rok 2013 

 

Na základe spracovaných a predložených podkladov požadovanej dotácie z rozpočtu mesta 
na rok 2013, Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu jednohlasne sa zhodla a pripravila 
návrh dotácie z rozpočtu mesta  na rok 2013, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

 
Hlasovanie: Prítomní – 5,  Za – 5,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  
 
 
K bodu 3. Návrh  na schválenie – Zámer založenia občianskeho združenia MAS (Miestna akčná   
                 Skupina) 
 

Predseda komisie vyzval Mgr. Muľa (prednostu MsÚ), aby oboznámil všetkých prítomných 
o návrhu zámeru založenia občianskeho združenia MAS.  

 
Mgr. Muľ informoval všetkých prítomných: 

- Právna forma MAS 
- Objektívne výberové kritéria založenia MAS 
- Postup pri výbere a schválení MAS 
- Organizačná štruktúra MAS 
- Spôsob čerpania finančných prostriedkov z opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 

 
Hlasovanie: Prítomní – 5,  Za – 5,  Proti – 0,  Zdržal sa - 0  

 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  pri Mestskom zastupiteľstve v 

Krompachoch, jednohlasne odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch, schváliť Zámer 
založenia občianskeho združenia MAS (Miestna akčná  skupina). 
 

 
 



K bodu 4. Záver  
 

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval  všetkým prítomným členom komisie. 

 

 

V Krompachoch, dňa 23. 04. 2013 

 
 
        Vladimír Puchala v.r. 

      predsedseda komisie 

 

 
 
Zapísala:  Silvia Zavadová      

referentka OMaRR         


