Zápisnica
z I. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 06.03.2017 o 9:00 hod.
na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 19 členov a 14 splnomocnení
( Magdaléna Tóthová starostka obce Ipeľské Úľany sa dostavila na rokovanie počas bodu programu č.
5)
K bodu č. 1:
Schôdzu otvoril a viedol podpredseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášaniaschopné.
Predniesol návrh na program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
2. Voľba orgánov zasadnutia
3. Návrh uznesenia vyjadrujúce súhlas všetkých zahrnutých obcí MAS so zaradením do územia
MAS pre rok 2017 – povinná príloha k ŽONFP z rozpočtu NSK
4. Návrh uznesenia schvaľujúce vstup do projektov spolupráce:
-

Projekt regionálnej spolupráce s názvom:

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb vidieckeho územia MAS Občianskeho
združenia Ipeľ – Hont – v spolupráci s MAS Zlatá cesta
-

Projekt medzinárodnej spolupráce s názvom:

Medzinárodná konferencia o výmene skúseností prihraničných MAS -

v spolupráci

s Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS)
5. Návrh uznesenia na schválenie zámerov k ŽONFP z dotácie NSK na rok 2017
6. Návrh na prijatie nových členov združenia
7. Prerokovanie a návrh na schválenie výročnej správy združenia za rok 2016
8. Návrh na odmeny manažmentu združenia
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Schválenie programu:
Hlasovanie: za: 32 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
Valné zhromaždenie schválilo program zhromaždenia podľa hore uvedeného.
K bodu č. 2:
Predsedajúci určil za zapisovateľku Móniku Jámbor. Za členov návrhovej komisie navrhol Eriku
Holomekovú a Miroslava Kanalu. Za overovateľov navrhol Ing. Attilu Kürthyho a Jozefa Gyurkovicsa.
Hlasovanie: za: 32 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom zložení.

K bodu č. 3:
Manažérka združenia Ing. A. Gubišová informovala prítomných o návrhu uznesenia vyjadrujúce súhlas
všetkých zahrnutých obcí MAS so zaradením do územia MAS pre rok 2017, čiže 19-ich obcí vrátane
Mesta Šiah ako o povinnej prílohe k ŽONFP NSK.
Schválenie návrhu uznesenia:
Hlasovanie: za: 32 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
Valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia podľa hore uvedeného.
K bodu č. 4:
Ing. Gubišová predniesla návrh uznesenia schvaľujúce vstup do projektov spolupráce:
-

Projekt regionálnej spolupráce s názvom:

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb vidieckeho územia MAS Občianskeho združenia
Ipeľ – Hont – v spolupráci s MAS Zlatá cesta so sídlom v Prenčove.
Hlavným cieľom projektu je spolupráca dvoch MAS zo SR pri posilňovaní miestneho podnikania
a rozvíjaní miestnej ekonomiky a ekonomických aktivít v oblasti výroby a služieb na vidieku NSK
prostredníctvom zavedenia regionálneho značenia produktov a služieb.
Parciálnymi cieľmi projektu sú:

1. Zachovanie, zveľaďovanie a cieľavedomé využívanie potenciálu územia v tradičných
a špecifických vidieckych produktoch a službách.
2. Zapojenie sa do systému regionálneho značenia partnera.
3. Podpora a mobilizácia ľudského potenciálu.
4. Propagácia a prezentácia výrobkov a služieb zapojených do systému regionálnej značky.
5. Tvorba dodávateľsko – odberateľských reťazcov regionálnych produktov
6. Vzájomná podpora marketingových aktivít
Prínosom spolupráce je vzájomná výmena skúseností možnosť hľadania ďalších spoločných aktivít
v budúcnosti, pri realizácii cieľov v stratégii CLLD oboch MAS.
Súčasťou uznesenia je návrh Zmluvy o spolupráci č. 2/2017 / I-H / SK medzi Občianskym združením
Ipeľ – Hont a MAS Zlatá cesta, ktorý je prílohou žiadosti o dotáciu v rámci uchádzania sa o podporu
z rozpočtu NSK.

Hlasovanie: za: 31 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 1.
Valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia podľa hore uvedeného.
K bodu č. 5 :

V tomto bode predniesla manažérka MAS návrh na medzinárodnú spoluprácu v rámci Projektu
medzinárodnej spolupráce s názvom:
Medzinárodná konferencia o výmene skúseností prihraničných MAS - v spolupráci s Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület (LEADER HACS).
Cieľom je vytvoriť priestor na vzájomné prezentovanie doterajších skúseností oboch MAS:
1. Príprava konferencie, výber priestorov v zariadení v území MAS, prenájom priestorov a techniky
pre 50 osôb
2. Výmena skúseností v realizácii stratégií MAS oboch partnerov projektu, príprava letákov MAS
Občianskeho združenia Ipeľ-Hont o príkladoch dobrej praxe v rámci doterajšej činnosti
3. Prezentácia úspešných projektov v oboch MAS – PowerPoint
4. Prezentácia zástupcov zariadenia, v ktorom sa uskutoční konferencia, zdieľanie skúseností
v budovaní a prevádzke zariadenia cestovného ruchu – predpokladáme člena MAS za neverejný
sektor
5. Predstavenie marketingu regionálnej značky produktov a služieb HONT, ukážka certifikovaných
výrobkov a služieb
6. Propagácia a reklama – výstupy projektu – letáky o spoločnom podujatí
7. Zviditeľňovanie projektu – médiá a tlač.
Prínosom projektu pre MAS a NSK je zviditeľňovanie výsledkov iniciatívy NSK na území MAS
Občianskeho združenia Ipeľ – Hont.
-

Posilnenie budovania ľudského potenciálu a kapacít v územiach MAS v rámci
Príklady dobrej praxe z MAS z MR – posilnenie a podpora ekonomických aktivít a miestnej
ekonomiky na nitrianskom vidieku,
Zvýšená možnosť propagácie a prezentácie územia s dopadom na podporu rozvoja cestovného
ruchu v týchto územiach,
Výmena skúseností na úrovni národnej aj medzinárodnej spolupráce v oblasti implementácie
stratégii CLLD

Súčasťou uznesenia je 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.

Hlasovanie: za: 32 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 1.
Valné zhromaždenie schválilo návrh uznesenia podľa hore uvedeného.

K bodu č. 6:
Pre OZ Ipeľ-Hont bola podaná žiadosť o prijatie za nového člena: Štefan Píri PÍRI TRANS, s.r.o. so
sídlom v Hokovciach č. 222, 935 84, IČO: 36563986.
Ing. A. Gubišová vyzdvihla dôležitosť členov z neverejného sektoru pôsobiace v oblasti cestovného
ruchu.
Schválenie nového člena:

Hlasovanie: za: 33 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
Valné zhromaždenie schválilo prijatie PÍRI TRANS, s.r.o. Hokovce za člena do OZ Ipeľ-Hont.

K bodu č. 7:
Výročnú správu dostali emailom všetci členovia združenia. Bola zobratá na vedomie bez pripomienok.

K bodu č. 8:
Projektová manažérka podala návrh na odmeny manažmentu združenia nasledovne:
Projektový manažér
2 800,00 €
Účtovník
600,00 €
Asistent
400,00 €
Upozornila na niekoľkonásobné aktualizácie a dopĺňania žiadostí súvisiacich s pridelením štatútu MAS
a ostatnou náročnou administratívou združenia.
Hlasovanie: za: 33 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.
Valné zhromaždenie schválilo odmeny podľa návrhu pre členov manažmentu združenia.

K bodu č. 9:
V diskusii informovala Ing. Gubišová o výške odmeny pre Ing. Martinu Kukučkovú za aktualizáciu
stratégie CLLD, ktorá predstavovala 1500 Eur, v zmysle schváleného uznesenia.

K bodu č. 10:
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, ktorý bol schválený.
Hlasovanie: za: 34 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov
K bodu č. 9:
Predsedajúci ukončil rokovanie valného zhromaždenia. Rokovanie bolo ukončené o 9:51 hod.
Vo Veľkých Turovciach dňa: 06.03.2017.
Zapísala: Mónika Jámbor

