
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 05.11.2015
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

09/2015/MsZ 5.11.2015

ad 1)   Zaradenie Mesta Púchov do územia pôsobnosti občianskeho združenia
Naše  Považie  (MAS),  IČO:  42025257  pre  programové  obdobie  2014-2020
a     implementáciu stratégie CLLD na svojom území

U Z N E S E N I E  č. 121/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

p r e r o k o v a l o

- zaradenie Mesta Púchov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie  (MAS),  IČO:  42025257  pre  programové  obdobie  2014  -  2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území. 

Naše Považie je otvoreným neziskovým združením fyzických a právnických osôb,
zriadeným za účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji regiónu s ohľadom na
čo  najefektívnejšie  využitie  miestnych  zdrojov  -  ako  prírodných,  kultúrnych  a
historických, tak i ľudských. Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov
na území, ktoré spadá pod pôsobnosť OZ Naše Považie. Túto úlohu bude združenie
vykonávať  najmä  prostredníctvom  podpory  a  koordinácie  činnosti  samospráv,
neziskových  organizácií,  podnikateľského  sektora,  občanov  a  ďalších  subjektov
pôsobiacich na území združenia.

s c h v a ľ u j e  

- zaradenie Mesta Púchov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie  (MAS),  IČO:  42025257  pre  programové  obdobie  2014  -  2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území. 

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 121/2015:
prítomných 18 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Lako, p. Raník,  p. Bučko p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p.

Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman,  p. Riško, p. Špaček, p.
Rosina, p. Kubiš,

za                   18 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Lako, p. Raník,  p. Bučko p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p.
Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman,  p. Riško, p. Špaček, p.
Rosina, p. Kubiš,

proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   1 p. Crkoň
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 121/2015.

Mgr. Rastislav HENEK
dátum podpisu primátor mesta Púchov
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