
V rámci realizácie projektu spolupráce sme sa celý organizačný tím vrátane zástupcov dotknutých 

obcí stretli dňa 18.6.2012 k implementácii jednotlivých aktivít a harmonogramu úloh.  

Stanovili sme si zopár povinností, ktoré musí každý zapojený uskutočniť: 

1. Odprezentovali sme si plán animačných podujatí, ktoré by sa mali konať v rámci 

spoločensko kultúrnych podujatí v jednotlivých obciach a dohodli sa, že každá obec si 

vypracuje plán reálne odhadovaných výdavkov, z ktorých budú niektoré preplatené cez 

projekt spolupráce.  

Okrem toho sme sa dohodli na stanovení konkrétnych dátumov pre jednotlivé akcie.  
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Dychovka 

Obec Bijacovce 

MAS LEV, o.z. 

Obec Bijacovce 
07/2012 stanoviť presne 
 
22.07.2012 

Dúbravský piroh a 

výstup na Rajtopíky 

Obec Dúbrava 

MAS LEV, o.z. 

Obec Dúbrava 
1.- 2.9.2012 

Súťaž vo varení 

gulášu 

Obec Dravce 

MAS LEV, o.z. 

Obec Dravce 
08/2012 stanoviť presne 

Goralské dni 

Obec Granč – Petrovce 

MAS LEV, o.z. 

Obec Granč - Petrovce 
19.8.2012 

Hubert 

Obec Bijacovce 

MAS LEV, o.z. 

Obec Bijacovce 
09/2012 stanoviť presne 
 
15.9.2012 

Nosenie kríža na 

Smrekovicu 

Obec Poľanovce  

MAS LEV, o.z. 

Obec Poľanovce  
09/2012 stanoviť presne 

 

 Úloha pre koordinátora: prezistiť oprávnenosť výdavkov u propagačných predmetov a najmä 

ocenení pre súťažiacich 

 Zistiť účasť partnerov na Goralských dňoch 

 

2. Realizácia investičných častí  

 

 Dohodli sme sa na potrebe zverejniť výzvu v rámci prieskumu trhu na dodanie služby – 

realizácia značenia a altánku  

 Stanovili sme si termín realizácie altánku do konca 07/2012 a nastavili systém financovania 

(zmluvy o výpožičke) 

 Termín pre označenie turistických chodníkov je určený do konca 08/2012, v rámci čoho sa 

uskutoční stretnutie starostu Dúbravy, pána z ochrany ŽP, a pána Ing. Ernesta Rusnáka ako 

predstaviteľa Združenia turizmu, aby prešli trasu ešte v mesiaci jún a určili si, kde môže 

značenie presne byť a ako bude uskutočnené. 



3. Realizácia výmenných návštev v ČR 

Prvá bude zrealizovaná návšteva slovenského partnera v ČR na slávnostiach mesta Břidličná dňa 

23.6.2012, kde sa odprezentuje aj folklórna skupina Fantasic. 

Ďalšie návštevy zatiaľ budú podľa harmonogramu v projekte.   


