RADA
ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Príprava a organizačné zabezpečenie
31. snemu ZMOS
Materiál predkladá:

Materiál obsahuje:
Návrh na hlasovanie formou per – rollam, ktorého
obsahom je schválenie uznesenia Radou ZMOS za
účelom prípravy a organizačného zabezpečenia 31.
snemu ZMOS.

Branislav Tréger
predseda ZMOS
Materiál vypracoval:

Návrh na uznesenie:

Ladislav Adamovič
odborný expert pre
ekonomiky a rozpočtu

Rada ZMOS
ruší
uznesenie Rady ZMOS č. 113 z 22. septembra 2020;
schvaľuje
a) zvolanie 31. snemu ZMOS na 8. a 9. septembra 2021
v hoteli Senec, mesto Senec,
b) delegačný kľúč 1:7 plus členovia Rady ZMOS
a členovia Kontrolnej komisie ZMOS,
c) vložné vo výške 100 eur na delegáta, člena Rady
ZMOS a člena Kontrolnej komisie ZMOS;
odporúča
31. snemu ZMOS prerokovať a schváliť predložené
materiály:
a) návrh programu 31. snemu ZMOS,
b) návrh rokovacieho poriadku 31. snemu ZMOS,
c) návrh na zloženie pracovného predsedníctva
a komisií snemu,
d) informáciu o činnosti Rady a Predsedníctva ZMOS
po 30. sneme ZMOS,
e) informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS
po 30. sneme ZMOS,
f) návrh priorít 31.snemu ZMOS.
g) návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS;

oblasť

PER – ROLLAM, 10. júna 2021
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Príprava a organizačné zabezpečenie
31. snemu ZMOS
V súlade s ustanovením článku 18 ods. 13 písm. a) Stanov ZMOS patrí do pôsobnosti
Rady ZMOS obsahovo a organizačne pripravovať a zvolávať snem ZMOS. Zasadnutie Rady
ZMOS je naplánované na 22. a 23. júna 2021, napriek tomu z časových a organizačných
dôvodov navrhujme, aby Rada ZMOS hlasovaním PER – ROLLAM v termíne od 10. júna
2021 od 12:00 hod. do 16. júna 2021 do 12:00 hod. zrušila svoje uznesenie č. 113/2020
z 22. septembra 2020, schválila zvolanie snemu, delegačný kľúč a výšku vložného delegátov,
členov Rady ZMOS a členov Kontrolnej komisie ZMOS za účasť na sneme a odporučila 31.
snemu ZMOS prerokovať a schváliť návrh programu 31. snemu ZMOS, návrh rokovacieho
poriadku 31. snemu ZMOS, návrh na zloženie pracovného predsedníctva a komisií snemu,
informáciu o činnosti Rady ZMOS a Predsedníctva ZMOS po 30. sneme ZMOS, informáciu
o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS po 30. sneme ZMOS, návrh priorít 31. snemu
ZMOS, návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS.

Návrh na hlasovanie:
Hlasujete za to, aby Rada ZMOS zrušila:
uznesenie Rady ZMOS č. 113 z 22. septembra 2020.

Hlasujete za to, aby Rada ZMOS schválila:
a) zvolanie snemu na 8. a 9. septembra 2021, v hoteli Senec, mesto Senec,
b) delegačný kľúč 1:7 plus členovia Rady ZMOS a členovia Kontrolnej komisie ZMOS,
c) vložné vo výške 100 eur na delegáta, na člena Rady ZMOS a člena Kontrolnej komisie
ZMOS.
Hlasujete za to, aby Rada ZMOS odporučila:
31. snemu ZMOS prerokovať a schváliť predložené materiály:
a) návrh programu 31. snemu ZMOS,
b) návrh rokovacieho poriadku 31. snemu ZMOS,
c) návrh na zloženie pracovného predsedníctva a komisií snemu,
d) informáciu o činnosti Rady a Predsedníctva ZMOS po 30. sneme ZMOS,
e) informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS po 30. sneme ZMOS,
f) návrh priorít 31.snemu ZMOS,
g) návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS.
Za formu hlasovania sa považuje odpoveď ÁNO respektíve NIE zaslaná emailom
do 16. júna 2021 do 12:00 hod od doručenia výzvy ústredným riaditeľom Kancelárie ZMOS
na emailovú adresu adamovic@zmos.sk.
Následne po vyhodnotení hlasovania bude členom Rady ZMOS zaslaný Záznam
o výsledku hlasovania Rady ZMOS formou per – rollam.
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