Zápisnica
z IV. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 3. 10. 2016 o 9:00 hod.
na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 26 členov a 9 splnomocnení.
K bodu č. 1:
Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Jaroslav Péter. Konštatoval, že zasadnutie nie je
uznášaniaschopné a preto zasadnutie prebiehalo v náhradnom termíne.
Predniesol návrh na program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Voľba orgánov zasadnutia
3. Vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
implementácie stratégie CLLD (t. j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) podporenej
z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja - kód výzvy: 5 / ipel-hont / 2016
4. Informácie zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 18/PRV/2016,
ktorá bola vyhlásená dňa 03.02.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci
iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou), 23. 9. 2016, prostredníctvom PPA.
5. Prerokovanie ďalšieho postupu pri aktualizácii stratégie CLLD združenia.
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Schválenie programu:
Hlasovanie: za: 25 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
Valné zhromaždenie schválilo program zhromaždenia s pridaním navrhnutého programového bodu.
K bodu č. 2:
Predsedajúci určil za zapisovateľku Móniku Jámbor. Za členov návrhovej komisie navrhol a Mgr.
Arnolda Ozsvalda a Zoltána Srnu. Za overovateľov navrhol Eriku Holomekovú a Ing. Mgr. Tomáša
Sztyahulu.
Hlasovanie: za: 17 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 8 hlasov
Valné zhromaždenie schválilo zapisovateľa, overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom
zložení.
K bodu č. 3:
Manažérka združenia Ing. A. Gubišová informovala prítomných o návrhu na vyhlásenie výzvy na
podávanie ZONFP na rok 2016 podľa prílohy.
Prítomní schválili návrh nasledovne:

Hlasovanie: za: 25 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
Valné zhromaždenie schválilo vyhlásenie výzvy na podávanie ZONFP na rok 2016.
V rámci tohto bodu prebehol informačný seminár k podmienkam výzvy, ktorý predniesla Ing. Gubišová.
K bodu č. 4:
Projektová manažérka informovala členov zrušení Výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy
18/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 03.02.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na
miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v
rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).
Poskytovateľ pristupil k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením §17 ods. 8 zákona č. 292/2014
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom,
konkrétne vo forme úpravy finančného rámca stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou za
účelom minimalizácie finančných disparít medzi jednotlivými verejno-súkromnými partnerstvami,
s ohľadom na kritéria akými je počet obyvateľov, počet obcí, rozloha územia a nezamestnanosť
v danom okrese, a to najmä z dôvodu napĺňania cieľových ukazovateľov PRV SR 2014 – 2020
a zvýšenia pokrytia územia Slovenskej republiky miestnymi akčnými skupinami.
V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV
SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku,
v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.
Prítomní zobrali informáciu na vedomie.
K bodu č. 5 :
Predsedajúci informoval o ďalších krokoch, nevyhnutných na aktualizáciu CLLD v zmysle nových
podmienok poskytovateľa.
1. Predložil návrh na aktualizáciu stratégie CLLD.
Hlasovanie: za: 25 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
2. Návrh na zverenie aktualizácie stratégie CLLD zhotoviteľovi stratégie Ing. Martine Kukučkovej.
Hlasovanie: za: 25 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
K bodu č. 6:
V diskusii neprebehli žiadne námety a pripomienky.
K bodu č. 7:
V rámci diskusie prítomní členovia nemali príspevky.
K bodu č. 8:
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za: 25 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 9:
Predsedajúci ukončil rokovanie valného zhromaždenia.
Zapísala: Monika Jámborová

