PON|TRIANSKE ZDRUŽEN l E OBCÍ
PRE SEPAROVANÝ ZBER A NAKLADANIE
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uznesenie
ponitrianskeho
zasadnutia vz
združenia obcí pre separovanÝ zber
a nakladanie
s odoadmi konaného dňa 26.4.2018 vo Vel'kom Lapáši

Kbodu 1,2 -uznesen!9.19.!40_!!l
valné zhromaždenie:

-

berie na vedomie správu Mandátovej komisie, že z celkového počtu 80 456 mandátov je
štatutármi členských obci PZO zastúpených 46 93 8 mandátov čo tvorí 58,3 Yo,tým je Valné
zltomaždenie spósobilé právoplatne sa uznášat' .
a/

b/ -

volí
Návrhovú komisiu v zložení:Jozef Matušica, Mgr.Magdaléna Bogyová
Mandátovú komisiu v z\oženi: Ing. Ivan Habiňák, Vladimír Fabo
Overovateťov zápisnice v zložení:Leonidas CHarizopulos, Ing. Jozef Zsebi

Určuje zapisovateťa : Silvia Halvoníková
uznesenie č.2/2018

Valné zhromaždenie schvaťuje program rokovania VZ

K bodu

3

-

uznesenie č.3/2018

Valné zhromaždenie: - berie na vedomie Správu
ěerpaniu rozpočtu.

-

revízoraPzok priebežnému

uznesenie č.4/2018

- schvaťuje účtovnúzávierku PZO zar.20l7 bez výhrad
- schvafuje výsledok hospodárenia zar.20l8 - strata - 538,89
c) - doporučuje zúčtovaťvzniknutú stratu s rezervným fondom

Valné zbromaždenie: a)
b)

Eur
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- uznesenie

,i"

č. 5/2018

Valné zhromaždenie schval'uje Dodatok č. 3 k Zmluve o poskYovaní služieb zo dňa
2I.7.2014.

K bodu

5 - uznesenie č.6 /2018

Valné zhromaždenie - a) berie na vedomie prednesené diskusné príspevky
- b) schvaťuje zriadenie komisie na preskúmanie odpadov PO

uznesenie č.7 /2018

Valné zhtomaždenie schvaťuje platbu za monitorovanie zbemých nádob - 0,045

Eur/obyvateť a rok.

uznesenie č.8/2018

Valné zhromažďenie schvafuje nákup nakladača pre kompostáreň do výšky
30 000 Eur.

iM
Mgr. IJuboš Kolárik
predseda

PZO
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