Zápisnica
z VI. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 4. 12. 2015 o 9:00 hod.
na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 21 členov, 5 splnomocnení.
K bodu č. 1:
Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Jaroslav Péter. Konštatoval, že zasadnutie je nie
uznášaniaschopné a preto zasadnutie prebiehalo v náhradnom termíne.
K bodu č. 2:
Za zapisovateľku určil Moniku Jámborovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Ing. Mgr.
Tomáša Sztyahulu a Eriku Holomekovú. Za overovateľov navrhol Karola Kósu a Ing. Jozefa
Saligu.
Prítomní jednohlasne súhlasil s návrhmi.
K bodu č. 3.
Ing. Gubišová predniesla návrh na zmenu stanov, formálnej úpravy v zmysle legislatívy.
Prítomní nemali pripomienky a návrh jednohlasne prijali.
K bodu 4:
Ing. A. Gubišová predložila na schválenie strategickú časť dokumentu CLLD, ktorá vznikla na
verejnom pracovnom stretnutí dňa 22. 10. 2015 vo Veľkých Turovciach. Všetci členovia
združenia mali možnosť pripomienkovať návrh. Keďže neboli vznesené pripomienky, návrh
z toho dňa bol rozpracovaný zhotoviteľkou stratégie CLLD Ing. Martinou Kukučkovou.
K návrhu strategickej časti bola zaslaná v materiáloch na zasadnutie prezentácia.
Prítomní nemali pripomienky a schválili návrh nasledovne:
Za:

24 prítomných

Zdržal sa:

2 prítomní

Proti: 0
K bod č. 5:
1. HOTES s.r.o, Hokovce č. 197, 935 84 Hokovce, IČO 44 943 920
2. EvAnd, Hviezdoslavova 16, nezisková organizácia, 936 01 Šahy, IČO 45 746 125
Prítomní súhlasili s prijatím nových členov jednohlasne.
K bodu č. 6:

Ing. A. Gubišová predniesla oznámenie Združenia obcí pre separovaný zber „Hont-Poiplie“
o vystúpení zo združenia k 1. 1. 2015.
Zároveň uviedla, že so združením sa nepočíta ani príprave stratégie CLLD.
Prítomní zobrali návrh na vedomie.
K bodu č. 7:
Predsedajúci predniesol návrh na schválenie loga združenia, pripraveného starostom obce
Hrkovce. Návrh je pripravený odborne a jeho súčasťou je aj Gesign Manuál.
Prítomní s návrhom jednohlasne súhlasili.
K bodu č. 8:
Prítomní obdržali na zasadnutie3 návrhy na financovanie prípravy stratégie CLLD.
Prítomní jednohlasne odsúhlasili návrh s financovaním obcí rovným dielom.
K bodu č. 9:
Projektová manažérka informovala o ukončení realizácie projektov podporených Nitrianskym
samosprávnym krajom v roku 2015 žiadateľmi. Uviedla, že združenie má stránku na
Facebooku s názvom Občianske združenie Ipeľ-Hont.
Prítomní zobrali informáciu na vedomie.
K bodu č. 10.
Predsedajúci informoval o počte možných podporených MAS, ktorý sa uvádza 50 alebo 70.
K bodu č. 11:
Erika Holomeková, členka návrhovej komisie, predniesla návrh na uznesenie.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 12:
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

Vo Veľkých Turovciach, dňa 4. 12. 2015
Zapísala: Monika Jámborová

