Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
konaného dňa 07. 03. 2014 o 9.00 hod. vo Veľkých Turovciach
Schôdzu otvoril a viedol Jaroslav Péter, podpredseda združenia. Konštatoval, že zasadnutie
nie je uznášaniaschopné a preto zvolal schôdzu v náhradnom termíne.
Náhradný termín schôdze bol o 9.30 hod.
Prítomní členovia: 16 členov
- 2 členovia zastupovali ďalších dvoch neprítomných členov na základe splnoocnenia
( Oto Mészáros Júliusa Kádasiho, predsedu PZ Vyškovce a Zoltán Sznyida Ladislava Borku,
ved. Citarovej skupiny Sazdice), obaja disponovali na dnešnej schôdze s 2 hlasmi samostatne
- splnomocnením na dnešnú schôdzu bola poverená zástupkyňa Mesta Šahy Iveta
Majerčíková
neskoršie sa dostavili na valné zhromaždenie 2 členovia – Magdaléna Tóthová
starostka obce Ip. Úľany a Zoltán Srna starosta obce Sazdice).
Konečný počet členov bolo 21.
-

Po otvorení schôdze navrhol predsedajúci program nasledovne:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a voľba orgánov zasadnutia.
2. Návrh stanov združenia – doplnenie návrhu
3. Výročná správa o činnosti združenia za rok 2013
4. Výsledky hospodárenia združenia za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014, schválenie
výšky členského príspevku na rok 2014
5. Predstavenie na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho
rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území NNSK, pre nasledovné opatrenia:
Opatrenie 1. Obnova obcí,
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,
Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS
6. Iné
7. Diskusia
8. Záver
Za zapisovateľku určil Moniku Jámborovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol: Irenu Skladanovú, Mgr. Tomáša Pásztora
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Anikó Szkladányi Helység, Ing. Attilu Kürthyho
Prítomní členovia schválili program bez zmien a návrhy členov orgánov schôdze..
K bodu 2:
Ing. A. Gubišová, manažérka OZ prečítala návrhy stanov, ku ktorým prítomní mali možnosť
predložiť svoje pripomienky.
- Návrh o členstve: „Aktívne členstvo má člen, ktorý má riadne uhradené všetky
svoje záväzky voči združeniu. Pasívne členstvo má člen, ktorý nemá riadne

-

-

vysporiadané všetky záväzky voči združeniu. Takýto člen nemá nárok
o uchádzanie sa o dotáciu prostredníctvom združenia.“
Návrh o aktualizácii: „Členstvo v združení sa aktualizuje jedenkrát ročne vždy ku
poslednému dňu februára bežného roka. Aktualizáciu uskutočňuje kancelária
MAS v spolupráci s členskou obcou, na území ktorej subjekty pôsobia.“
Návrh o výške členského príspevku: „Výšku členského príspevku v bežnom roku
schvaľuje najvyšší orgán na svojom prvom zasadnutí v roku. Členský príspevok
je splatný do 30. 4. bežného roka. Na žiadosť člena môže valné zhromaždenie
schváliť zníženie členského príspevku člena. Takýto člen sa týmto rozhodnutím
stáva pasívnym členom.“

Pripomienky prítomných:
Ing. Iveta Majerčíková ako poverená osoba zastupovať Ing. Jána Lőwyho, primátora Mesta
Šahy sa informovala podrobnejšie o pasívnom členstve – rozumie sa, že člen rok alebo dva
roky bude pasívnym členom, potom sa rozhodne stať sa znovu aktívnym, musí splniť svoje
vtedajšie záväzky a uhradiť členský príspevok aj za predošlé roky? Pretože sa môže stať, že
napr. po voľbách nastane zmena a nové vedenie sa rozhodne o zmene členstva a znova chce
uchádzať o financie cez Leader. Ale keď člen na toto uhradenie nebude mať financie, buď
zostane pasívnym členom alebo vystúpi zo združenia.
Ing. A. Gubišová naznačila, že v rozpočte Mesta Šahy na členské príspevky je vyhradená dosť
vysoká suma, ktorá by pravdepodobne stačila aj na vyplatenie členstva v OZ Ipeľ-Hont.
Mgr. T. Pásztor, starosta H. Semerovce si myslí, že keď člen napr. Mesto Šahy počas roka
požiadalo o zaplatenie predošlého členského príspevku, bolo by to proti Stanov OZ.
J. Péter, podpredseda OZ v tom nevidí žiadny problém.
Názory ostatných prítomných členov: všetci poznajú svoje povinnosti, každá obec má
finančné problémy, napriek tomu tieto povinnosti musia dodržať. Keď niekto je členom
združenia, musí spĺňať všetky záväzky. Všetci boli toho názoru, že pán primátor Ing. Ján
Lőwy musí presvedčiť mestské zastupiteľstvo, aby súhlasili so zaplatením členského
príspevku. Každý člen je za zadržanie záväzkov voči OZ Ipeľ-Hont.
Druhý dôležitý moment je, že keď Šahy vystúpia z členstva, tak aj ostatné organizácie –
aktívni členovia – vypadnú. Mestské zastupiteľstvo by malo zachovať členstvo Mesta Šahy,
keďže pri vstupe do združenia odsúhlasili výšku členského príspevku a vedeli aj o jeho
vlaňajšom zvýšení.
Ing. A. Gubišová: Aktualizácia v každom roku je potrebná z dôvodu, že mnohí členovia sú
pasívnou súčasťou OZ a nespolupracujú s ním, ale sa zatiaľ držia svojho členstva.
Výška členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí
v bežnom roku. Pasívny člen môže písomne požiadať o zníženie jeho výšky.
Mgr. T. Pásztor má názor, že túto vetu treba vynechať z návrhu, aby sa to nezneužívalo.
J. Péter a ostatní členovia si myslia, že je to dôležité, keďže po vrátení sa k aktívnemu
členstvu člen bude povinný uhradiť všetky svoje záväzky z doby pasitiy.
J. Péter informoval pani Ing. I. Majerčíkovú o tom, že keď na tomto valnom zhromaždení
členovia schvália všetky podané návrhy, pán primátor Mesta Šahy musí písomne požiadať
združenie o schválenie nižšej splátky.
za zmenu stanov OZ Ipeľ-Hont
20 členov
proti zmien stanov
0 členov
zdržal sa hlasovania
1 člen (Ing. I. Majerčíková, Šahy)
Valné zhromaždenie schválilo zmenu Stanov združenia podľa hore uvedeného návrhu.
Hlasovanie:

K bodu 3:

Ing. A. Gubišová oboznámila členov s Výročnou správou OZ za rok 2013, ktorý obsahuje
prehľad žiadateľov na výzvy NSK, vyhlásenie výzvy na čerpanie NFP, zasadnutia orgánov
OZ, postup zviditeľňovania a publicity, hospodárenie združenia s rozpisom príjmov
a výdavok, pohyby na účte OZ.
OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2013.

K bodu 4:
K Výsledkom hospodárenia 2013 Ing. A. Gubišová oboznámila prítomných s materiálom,
podľa ktorého 2013 OZ končilo s mínusom – 860.- €, ale prenosom zostatkov z roku 2012 je
na účte 604.- €.
Na základe predpokladu v roku 2014 z členských príspevkov bude zaevidovaný príjem
v sume 2 590.- € a z dotácií z NSK cca. 15 000.- €.
Pripomienky:
Z. Srna, starosta obce Sazdice: informoval sa na výzvu Leader 4, v ktorom je možnosť čerpať
financie na zaplatenie DPH?
Ing. A. Gubišová: naše OZ čerpá dotácie z rozpočtu NSK a nemá štatút MAS, ktorého sa
výzva týka.
Ďalej uviedla, že nie je úplne spravodlivé , že tzv. veľké MAS sú takisto oprávnené získať
dotácie aj z rozpočtu NSK.
J. Péter, starosta obce V. Turovce vyjadril potešenie, že 14 členovia OZ Ipeľ-Hont získali
financie na svoje zámery z rozpočtu NSK.
za: 21 členov
proti: 0
zdržal sa:0
Valné zhromaždenie schválilo Výsledky hospodárenia za rok 2013.
Hlasovanie:

K návrhu rozpočtu na rok 2014:
- Viď v prílohe
za: 21 členov
proti: 0
zdržal sa: 0
Valné zhromaždenie schválilo rozpočet na rok 2014 bez zmeny.
Hlasovanie:

Ku schváleniu výšky členského príspevku na rok 2014:
Výška členského príspevku sa nezmení, pre obce to bude 0,15 €/občan/rok, pre súkromný
a mimovládny sektor 10.- €/rok.
za : 21 členov
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
Valné zhromaždenie schválilo výšku členského príspevku na rok 2014.
Hlasovanie:

K bodu 5:

Predstavenie výzvy 2014: najneskôr do 15. 04. 2014 je možné odovzdať zámery. Žiadatelia
musia rátať s vyfinancovaním DPH z vlastného rozpočtu. Vedenie OZ prosí členov, aby svoje
zámery pripravili do konca marca. Je dobré k týmto zámerom dopredu zistiť náležitosti na
stavebnom úrade, ďalej k stanoveniu rozpočtu uskutočniť prieskum tak, aby bol čo
najreálnejší. Všetky zámery budú pred schválením individuálne konzultované.
Valné zhromaždenie berie na vedomie výzvu NSK na rok 2014.

K bodu 6, 7:
Ing. Agnesa Gubišová: aktuálna výzva sa nachádza na webovej stránke OZ. Vyzvala
doterajších prijímateľov dotácií, aby sa starali o riadne označenie miesta realizácie projektov.
K tomu slúžia aj jednotné tabule, ktoré boli doručené každému prijímateľovi.
Ing. A. Kürthy, starosta obce Demandice: sú to síce nízke sumy dotácií ale každý nusí
pripraviť všetky podklady tak, ako by sa jednalo o veľkú dotáciu. Chce sa touto cestou
poďakovať za pomoc Irene Skaldanovej, starostke OÚ Bielovce, pracovníčke stavebného
oddelenia na MsÚ v Šahách, ktorá pomáhala prijímateľom žiadostí.
J. Péter, podpredseda OZ: pri stretnutí s vedúcim tekovského regiónu padol z ich strany návrh
stať sa členmi ich združenia, v ktorom je cca. 100 subjektov.
Jednoznačné vyjadrenie zo strany Valného zhromaždenia je, aby sa zachoval súčasný stav.

K bodu 8:
Ing. Anikó Sykladányi Helység predniesla návrh uznesenia zo zasadnutia valného
zhromaždenia združenia.
Hlasovanie:

za: 21 členov
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0

OZ schválilo uznesenie č. 1/2014 z 1. Valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont.
Schôdzu ukončil Jaroslav Péter, predsedajúci. Poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu.

Vo Veľkých Turovciach dňa 12. 03. 2014
Zapísala:

Monika Jámborová

