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POZVÁNKA 
 
Vážená členka / Vážený člen Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov,  
 
pozývame Vás na VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“, ktoré sa 

uskutoční dňa 07.04.2022 o 09:00 hod. v YELL Point Ružomberok – Bystrická cesta 5647.  
 
Program Valného zhromaždenia (VZ) bude nasledovný: 
 

1. Otvorenie a prezencia 

2. Informácia o novom programovom období EÚ fondov v kontexte Žilinského 

samosprávneho kraja 

3. Voľba pracovných orgánov Valného zhromaždenia (volebná komisia, mandátová komisia, 

návrhová komisia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice), 

Správa  mandátovej komisie 

4. Schválenie programu Valného zhromaždenia 

5. Správa o činnosti, aktivitách a hospodárení za rok 2020 a 2021   

6. Plán aktivít a návrh rozpočtu na rok 2022    

7. Info o stave MAS DL za volebné obdobie    

8. Predstavenie kandidátov na zastúpenie v jednotlivých orgánoch OZ „Partnerstvo pre MAS 

Dolný Liptov“ 

9. Voľba členov orgánov OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ 

10.  Správa volebnej komisie o výsledku volieb 

11. Schválenie Uznesenia č. 1/2022  

12.  Záver 

 
Harmonogram VZ:  
09:15 – 09:30 h. príchod, registrácia, občerstvenie pred Valným zhromaždením 
09:30 h. -  začiatok VZ 
12:30 h. – spoločný obed 
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Plánované trvanie Valného zhromaždenia: 3 hodiny. 
 
Valné zhromaždenie sa uskutoční v režime základ podľa platných nariadení Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky.  
 
Po ukončení oficiálnej časti Valného zhromaždenia ste srdečne pozvaní na spoločný obed.  
 
Zasadnutia Valného zhromaždenia sa podľa Stanov združenia môže zúčastniť každý člen osobne, 
alebo môže splnomocniť inú osobu na jeho zastupovanie (splnomocnenie je prílohou  pozvánky). Ak 
chcete navrhnúť zmenu programu, je potrebné predložiť návrh písomne spolu s podkladmi na 
rokovanie k navrhovaným bodom. Prosíme, aby ste si svoje pracovné a osobné povinnosti pokúsili 
zadeliť tak, aby ste sa mohli zasadnutia zúčastniť a aby bolo zhromaždenie schopné uznášať sa. Ak 
napriek  tomu s určitosťou viete, že Vám iné povinnosti nedovolia prísť osobne, odporúčame, aby 
ste na výkon svojho mandátu splnomocnili iného člena z Vašej spoločnosti, obce a pod. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok k vyššie uvedenému nás, prosíme, neváhajte kontaktovať. Naše 
kontaktné údaje sú nasledovné: 

Mgr. Iveta Kloptová  
Manažérka OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ 
Tel.: 0948194368 
E-mail: info@masdolnyliptov.sk  
 

 
S úctou 
 
 
Ing. Rastislav Horvát 
Predseda MAS Dolný Liptov 

V Ružomberku dňa 23.03. 2022 
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