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Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com>

dôležité: VMČ schválenie posunu akcií - hlasovanie per rollam 
Správ: (5)

Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com> 26. marca 2019, 11:51
Komu: Lucia Skokanova <lskokanova@gmail.com>, vladimir sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com>, Daniel Karas
<karasdanieldk@gmail.com>, MAREK MODRANSKY <marek.modransky@gmail.com>, Cestovatel - Motycka
<lubomirmotycka@gmail.com>, Peter Pohančaník <peter@pohancanik.sk>, Peter Pohancanik
<ppohancanik@gmail.com>

Dobrý deň všetkým, 
 
KC Fončorda mi zaslalo mail ohľadom plánovaných aktivít (cit.) 
 
"v harmonograme komunitných akcií schválených v tomto roku sú ďalšie schválené pre Komunitné centrum Fončorda
na r.2019:
Bylinkáreň   450,- EUR
Petangové ihrisko 300,- EUR
Vzhľadom na ešte nestále počasie a potrebu realizácie prác spojených s týmito aktivitami, prosím o posun termínu
realizácie, čerpania a zúčtovania prostriedkov z marca na apríl. 
Zároveň Aprílový sídliskový deň kreatívcov by sme posunuli z apríla na máj, aby sme mali dostatok času s
dobrovoľníkmi na prípravu peknej akcie pre verejnosť na Fončorde.  
 
S pozdravom,
Julia Soós"
 
Nebudem kvôli tomuto zvolávať zasadnutie VMČ a navrhujem hlasovať per rollam 
Kto je za požadovanú zmenu posunu realizácie nasledovných aktivít:
- Bylinkáreň na Fončorde z marca na apríl, 
- Petangové ihrisko z marca na apríl 
- Sídliskový deň kreatívcov z apríly na máj
 
Hlasuje sa do zajtra 12:00 hod odpoveďou na tento email
 
Ďakujem Hana 
 
PS: ja som za navrhovanú zmenu

Peter Pohancanik <ppohancanik@gmail.com> 26. marca 2019, 11:57
Komu: Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com>
Kópia (Cc): Lucia Skokanova <lskokanova@gmail.com>, vladimir sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com>, Daniel Karas
<karasdanieldk@gmail.com>, MAREK MODRANSKY <marek.modransky@gmail.com>, Cestovatel - Motycka
<lubomirmotycka@gmail.com>, Peter Pohančaník <peter@pohancanik.sk>

Pozdravujem, som ZA navrhovane zmeny a s novym harmonogramom suhlasim.
 
P
 
Dňa ut 26. 3. 2019, 11:51 Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com> napísal(a): 

Dobrý deň všetkým, 
 
KC Fončorda mi zaslalo mail ohľadom plánovaných aktivít (cit.) 
 
"v harmonograme komunitných akcií schválených v tomto roku sú ďalšie schválené pre Komunitné centrum
Fončorda na r.2019:
Bylinkáreň   450,- EUR
Petangové ihrisko 300,- EUR
Vzhľadom na ešte nestále počasie a potrebu realizácie prác spojených s týmito aktivitami, prosím o posun termínu
realizácie, čerpania a zúčtovania prostriedkov z marca na apríl. 
Zároveň Aprílový sídliskový deň kreatívcov by sme posunuli z apríla na máj, aby sme mali dostatok času s
dobrovoľníkmi na prípravu peknej akcie pre verejnosť na Fončorde.  
 
S pozdravom,
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Julia Soós"
 
Nebudem kvôli tomuto zvolávať zasadnutie VMČ a navrhujem hlasovať per rollam 
Kto je za požadovanú zmenu posunu realizácie nasledovných aktivít:
- Bylinkáreň na Fončorde z marca na apríl, 
- Petangové ihrisko z marca na apríl 
- Sídliskový deň kreatívcov z apríly na máj
 
Hlasuje sa do zajtra 12:00 hod odpoveďou na tento email
 
Ďakujem Hana 
 
PS: ja som za navrhovanú zmenu

Lucia Skokanova <lskokanova@gmail.com> 26. marca 2019, 12:02
Komu: Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com>
Kópia (Cc): vladimir sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com>, Daniel Karas <karasdanieldk@gmail.com>, MAREK
MODRANSKY <marek.modransky@gmail.com>, Cestovatel - Motycka <lubomirmotycka@gmail.com>, Peter Pohančaník
<peter@pohancanik.sk>, Peter Pohancanik <ppohancanik@gmail.com>

 S návrhom zmien KC súhlasím. 
 
LS
 
ut 26. 3. 2019 o 11:51 Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com> napísal(a): 

Dobrý deň všetkým, 
 
KC Fončorda mi zaslalo mail ohľadom plánovaných aktivít (cit.) 
 
"v harmonograme komunitných akcií schválených v tomto roku sú ďalšie schválené pre Komunitné centrum
Fončorda na r.2019:
Bylinkáreň   450,- EUR
Petangové ihrisko 300,- EUR
Vzhľadom na ešte nestále počasie a potrebu realizácie prác spojených s týmito aktivitami, prosím o posun termínu
realizácie, čerpania a zúčtovania prostriedkov z marca na apríl. 
Zároveň Aprílový sídliskový deň kreatívcov by sme posunuli z apríla na máj, aby sme mali dostatok času s
dobrovoľníkmi na prípravu peknej akcie pre verejnosť na Fončorde.  
 
S pozdravom,
Julia Soós"
 
Nebudem kvôli tomuto zvolávať zasadnutie VMČ a navrhujem hlasovať per rollam 
Kto je za požadovanú zmenu posunu realizácie nasledovných aktivít:
- Bylinkáreň na Fončorde z marca na apríl, 
- Petangové ihrisko z marca na apríl 
- Sídliskový deň kreatívcov z apríly na máj
 
Hlasuje sa do zajtra 12:00 hod odpoveďou na tento email
 
Ďakujem Hana 
 
PS: ja som za navrhovanú zmenu

vladimir sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com> 26. marca 2019, 12:14
Komu: Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com>
Kópia (Cc): Lucia Skokanova <lskokanova@gmail.com>, Daniel Karas <karasdanieldk@gmail.com>, MAREK
MODRANSKY <marek.modransky@gmail.com>, Cestovatel - Motycka <lubomirmotycka@gmail.com>, Peter Pohančaník
<peter@pohancanik.sk>, Peter Pohancanik <ppohancanik@gmail.com>

Ahoj Hani síce nemám rád hlasovanie takto neosobne, cez internet ani nie cez telefón ale súhlasím aj takto - ja som
za humanizmus. Ale chápem to.
 
Vlado  
 
ut 26. 3. 2019 o 11:51 Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com> napísal(a): 

Dobrý deň všetkým, 
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KC Fončorda mi zaslalo mail ohľadom plánovaných aktivít (cit.) 
 
"v harmonograme komunitných akcií schválených v tomto roku sú ďalšie schválené pre Komunitné centrum
Fončorda na r.2019:
Bylinkáreň   450,- EUR
Petangové ihrisko 300,- EUR
Vzhľadom na ešte nestále počasie a potrebu realizácie prác spojených s týmito aktivitami, prosím o posun termínu
realizácie, čerpania a zúčtovania prostriedkov z marca na apríl. 
Zároveň Aprílový sídliskový deň kreatívcov by sme posunuli z apríla na máj, aby sme mali dostatok času s
dobrovoľníkmi na prípravu peknej akcie pre verejnosť na Fončorde.  
 
S pozdravom,
Julia Soós"
 
Nebudem kvôli tomuto zvolávať zasadnutie VMČ a navrhujem hlasovať per rollam 
Kto je za požadovanú zmenu posunu realizácie nasledovných aktivít:
- Bylinkáreň na Fončorde z marca na apríl, 
- Petangové ihrisko z marca na apríl 
- Sídliskový deň kreatívcov z apríly na máj
 
Hlasuje sa do zajtra 12:00 hod odpoveďou na tento email
 
Ďakujem Hana 
 
PS: ja som za navrhovanú zmenu

Mgr. Marek Modranský <marek.modransky@gmail.com> 26. marca 2019, 14:50
Komu: Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com>
Kópia (Cc): Lucia Skokanova <lskokanova@gmail.com>, vladimir sklenka <vladimir.sklenka@gmail.com>, Daniel Karas
<karasdanieldk@gmail.com>, Cestovatel - Motycka <lubomirmotycka@gmail.com>, Peter Pohančaník
<peter@pohancanik.sk>, Peter Pohancanik <ppohancanik@gmail.com>

Súhlasím.
 
 
S pozdravom
 
 
Mgr. Marek Modranský
kontakt: +421 915 94 55 44

 
 
 
ut 26. 3. 2019 o 11:51 Hana Kasova <hana.kasova@gmail.com> napísal(a): 

Dobrý deň všetkým, 
 
KC Fončorda mi zaslalo mail ohľadom plánovaných aktivít (cit.) 
 
"v harmonograme komunitných akcií schválených v tomto roku sú ďalšie schválené pre Komunitné centrum
Fončorda na r.2019:
Bylinkáreň   450,- EUR
Petangové ihrisko 300,- EUR
Vzhľadom na ešte nestále počasie a potrebu realizácie prác spojených s týmito aktivitami, prosím o posun termínu
realizácie, čerpania a zúčtovania prostriedkov z marca na apríl. 
Zároveň Aprílový sídliskový deň kreatívcov by sme posunuli z apríla na máj, aby sme mali dostatok času s
dobrovoľníkmi na prípravu peknej akcie pre verejnosť na Fončorde.  
 
S pozdravom,
Julia Soós"
 
Nebudem kvôli tomuto zvolávať zasadnutie VMČ a navrhujem hlasovať per rollam 
Kto je za požadovanú zmenu posunu realizácie nasledovných aktivít:
- Bylinkáreň na Fončorde z marca na apríl, 
- Petangové ihrisko z marca na apríl 
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- Sídliskový deň kreatívcov z apríly na máj
 
Hlasuje sa do zajtra 12:00 hod odpoveďou na tento email
 
Ďakujem Hana 
 
PS: ja som za navrhovanú zmenu


