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Zápisnica z 1. rokovania výboru dňa 22. 05. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení predošlého zasadnutia výboru
Voľba predsedu a podpredsedu výboru
Informácia DR o zvolení predsedu DR
Rozdelenie gestorstva medzi členov výboru
Podpísanie vyhlásenia o ochrane informácií (v súlade s článkom 4.2.2 stanov) novozvolenými
6 členmi výboru a DR
1
2
3
4
5

K bodu 1
Voľba overovateľov zápisnice

Výbor schválil ( ZA : 6, Zdržal sa : 1 ) - p. Jankuliaka a p. Chudiaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2
Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru

Predseda informoval o splnení všetkých úloh z predošlého zasadnutia výboru i všetkých úloh
v súvislosti s prípravou zhromaždenia 2018.
Výbor berie na vedomie informáciu o splnení uznesení z posledného zasadnutia zhromaždenia.

K bodu 3
Voľba predsedu a podpredsedu výboru
Novozvolený výbor na svojom 1. zasadnutí po voľbách uskutočnených na čiastkových schôdzach
zhromaždenia 6. a 16. mája 2018 zvolil v súlade so stanovami verejnou voľbou predsedu a podpredsedu
výboru.
Výbor zvolil za predsedu výboru Mgr. Milana Uhliarika ( ZA : 6, Zdržal sa : 1 ).
Výbor zvolil za podpredsedu výboru Martina Jankuliaka ( ZA : 6, Zdržal sa : 1 ).

K bodu 4
Informácia DR o zvolení predsedu DR
P. Marta Adamiková opakovane zvolená zhromaždením za členku DR v prítomnosti ostatných
zvolených členov DR informovala výbor, že DR si ju zvolila za predsedníčku DR.
Výbor vzal na vedomie informáciu o zvolení predsedníčky DR.

K bodu 5
Rozdelenie gestorstva medzi členov výboru
Predseda informoval prítomných, že v súlade so stanovami je výbor povinný rozdeliť zodpovednosť
(gestorstvo) za jednotlivé oblasti činnosti urbáru medzi jednotlivých členov výboru. Keďže viacerí novozvolení
členovia mali potrebu sa na takéto rozhodnutie lepšie pripraviť požiadali, aby o tejto záležitosti výbor rozhodol
až na nasledujúcom zasadnutí výboru.
Výbor odložil prerokovanie tohto bodu na ďalšie zasadnutie výboru.
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K bodu 6
Podpísanie vyhlásenia o ochrane informácií (v súlade s článkom 4.2.2 stanov) novozvolenými členmi výboru
a DR.
Vyhlásenie podpísali novozvolení členovia výboru a DR. Opakovane zvolení členovia volených
orgánov majú vyhlásenia podpísané od júna 2016 (od zavedenia takejto povinnosti schválením nových stanov).

Zapísal:
Mgr. Milan Uhliarik

Overovatelia:
Jankuliak ..................................................

Chudiak .................................................

