
Uznesenie  

z I. zasadnutia valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 06.03.2017 o 9:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

Valné zhromaždenie: 

 

Schvaľuje: 

 

- Návrh programu rokovania 

- Návrhovú komisiu v zložení Erika Holomeková a Miroslav Kanala 

- Overovateľov zápisnice: Ing. Attilu Kürthyho a Jozefa Gyurkovicsa 

 

 

- Vstup Občianskeho združenia Ipeľ – Hont do projektu regionálnej spolupráce s MAS Zlatá cesta, 

s názvom  

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb vidieckeho územia MAS 

Občianskeho združenia Ipeľ – Hont. 

- Zabezpečenie potrebného finančného plnenia zo strany Občianskeho združenia Ipeľ – Hont 

 

- Návrh Zmluvy o spolupráci  č. 2/2017 / I-H / SK medzi Občianskym združením Ipeľ – Hont 

a MAS Zlatá cesta, v rámci uchádzania sa o podporu z rozpočtu NSK 

 

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev 

 

- Aktivity: 4.1 Projekty regionálnej spolupráce 

 

- Podaktivity. Spoločný marketing LEADER-ovských skupín v rôznych regiónoch so 

zameraním na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie siete 

prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky 

produktov, služieb. 

 

- Vstup Občianskeho združenia Ipeľ – Hont do projektu medzinárodnej spolupráce s MAS 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, 3053 Kozárd, Fő út 12., Maďarsko s názvom 

Medzinárodná konferencia o výmene skúseností prihraničných MAS (miestnych akčných 

skupín) 

- Zabezpečenie potrebného finančného plnenia zo strany Občianskeho združenia Ipeľ – Hont 

- Návrh Zmluvy o spolupráci č. 1/2017 / I-H/ SK – HU medzi Občianskym združením Ipeľ – 

Hont a MAS Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, 3053 Kozárd, Fő út 12., Maďarsko, v rámci 

uchádzania sa o podporu z rozpočtu NSK 

 

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev 



 

- Aktivity: 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce 

 

- Podaktivity. Budovanie kapacít a výmeny skúseností verejno-súkromných partnerstiev 

prostredníctvom výmenných stáží, konferencií, seminárov, workshopov, veľtrhov, výstav 

a festivalov.  

 

- Prijatie nového člena združenia: Štefan Píri PÍRI TRANS, s.r.o. so sídlom v Hokovciach č. 222, 

935 84, IČO: 36563986.  

 

 

- Výšku odmien manažmentu združenia: 

-  projektový manažér – 2800 Eur 

-  asistent manažéra – 400 Eur 

-  účtovník – 600 Eur. 

 

 

 

 

Berie na vedomie: 

 

- Výročnú správu združenia za rok 2016. 

- Informáciu o odmene za aktualizáciu stratégie CLLD vo výške 1500 Eur pre Ing. Martinu 

Kukučkovú. 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Turovciach dňa 7. 3. 2017. 

 

 

         Jaroslav Péter 

                Predseda združenia 

 

 


