Zápisnica
zo IV. valného zhromaždenia
Občianskeho združenia Ipeľ – Hont so sídlom v Plášťovciach č. 345
zo dňa 15.07.2015,
konaného o 9.00 hodine vo Veľkých Turovciach

Prítomní členovia: 16 prítomných, 10 splnomocnení (viď prezenčná listina)
(1 člen, Magdaléna Tóthová starostka obce Ipeľské Úľany sa dostavila na zasadnutie počas
bodu č. 3)
Spolu:

26 hlasujúcich

K bodu č. 1:
Jaroslav Péter, predseda OZ privítal všetkých prítomných a keďže valné zhormaždenie so
svojim počtom členov nebolo uznášaniaschopné, ako náhradný termín vytýčil otvorenie
rokovania na 9:30 hod. za prítomnosti viac ako 1/3 všetkých členov združenia.
Navrhol nasledovný program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba orgánov zasadnutia
Informácie o výsledkoch verejného obstarávania
Informácia o podpise zmluvy s dodávateľom dokumentu CLLD
Informácia o voľbe predsedu a podpredsedu združenia a schválenie rozsahu
zastupovania predsedu v neprítomnosti podpredsedom združenia
6. Schválenie ŽoNFP na prípravnú podporu dokumentácie CLLD
7. Stav úhrad členských príspevkov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
s doplnením bodov:
- bod 8 Prijatie nových členov združenia
- bod 9 Vyhlásenie Výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu implementácie integrovanej
stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie MSK č. 4/ipel-hont/2015
Hlasovanie:
Za program s doplnením hore uvedených bodov:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

25 členov
0
0

Valné zhromaždenie schválilo program s doplnením 2 programových bodov.
K bodu 2:

Predsedajúci za zapisovateľa určil Moniku Jámborovú a do návrhovej komisie navrhol:
• Ing. Anikó Szkladányi Helység, starostku obce Plášťovce
• Katarínu Szarkovú, predsedníčku OZ Csemadok Plášťovce
a za overovateľov navrhol:
• Ing. Jozefa Šaligu, tajomníka TJ Družstevník Veľké Turovce
• Ing. Mgr. Tomáša Sztyahulu, starostu obce Horné Turovce.
Hlasovanie:
Za návrh:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

25 členov
0
0 členovia

Valné zhromaždenie schválilo orgány zasadnutia podľa návrhu.
K bodu 3:
Ing. A. Gubišová projektová manažérka združenia oboznámila prítomných s výsledkom
verejného obstarávania na vypracovanie strategického dokumentu CLLD. Dokumentácia
verejného obstarávania je archivovaná v združení.
-počas tohto bodu sa dostavila na VZ M. Tóthová starostka Obce Ip. Úľany
Svoje ponuky zaslali 3 uchádzači:
RRA Komárno – došlo 22. 06. 2015
Mgr. Daniela Kozáková, AZET SERVIS s.r.o., Mojmírovce – došlo 23.06.2015
Ing. Martina Kukučková, ZAR – KON, Veľký Krtíš – došlo 22. 06. 2015.
Predsedníctvo po vyhodnotení ponúk konštatovalo, že všetkým kritériu najnižšej ceny
vyhovela Ing. Martina Kukučková z V. Krtíša.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o verejnom obstarávaní na
vypracovanie strategického dokumentu.
K bodu 4:
Ing. A. Gubišová informovala o podpise zmluvy s víťazom predkladania ponúk, Ing.
Martinou Kukučkovou. Návrh zmluvy bol súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie návrh zmluvy s dodávateľom CLLD.
K bodu 5:
Predsedníctvo na svojom zasadnutí dňa 07.07.2015 zvolilo za predsedu Občianskeho
združenia Ipeľ-Hont Jaroslava Pétera starostu obce Veľké Turovce a za podpredsedu Mgr.
Tomáš Pásztora starostu obce Horné Semerovce.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie voľbu predsedu a podpredsedu združenia.
V zmysle stanov združenia schválilo valné zhromaždenie štatutárneho zástupcu združenia:
Jaroslav Péter, narodený 16. 3. 1971, Veľké Turovce 289, 935 81
Valné zhromaždenie schválilo rozsah kompetencie podpredsedu nasledovne:

Podpredseda zastupuje predsedu v plnom rozsahu až po jedno – týždňovej
neprítomnosti predsedu odo dňa oznámenia tejto skutočnosti predsedu podpredsedovi
združenia.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

26 členov
0
0

Valné zhromaždenie schválilo kompetenciu podpredsedu v hore uvedenom znení.

K bodu 6:
Ing. A. Gubišová proj. manažérka odporúča využiť financie iba na prípravu strategickej
dokumentácie. Vyhodnotenie bude známe v polovici decembra.
Kritériom je žiadať čím nižšie finančné prostriedky. Žiadosti sa odovzdávajú do 28.07.2015.
Združenie požiada o prvú platbu v januári 2016.
Hlasovanie:
za podanie žiadosti:
proti:
zdržal sa hlasovania:

26 členov
0
0

Valné zhromaždenie schválilo podanie žiadosti na prípravu CLLD.

K bodu 7:
Ing. A. Gubišová informovala, že boli zaslané výzvy na úhradu členských príspevkov
s uvedením termínu na vyrovnanie nedoplatku a možnými dôsledkami v zmysle stanov
združenia. Počas rokovania valného zhromaždenia boli nasledovní členovia s nevyrovnaným
Penzion Kürthy
Ozsvaldová Eleonóra
Ochranárske a kultúrne združenie
Poiplia – Ipeľská únia
Regionálna rozvojová agentúra
Ipeľ-Hron
OZ „Srdcom za Šahy“
Adria cukrárska výroba
SOŠ Šahy

Kürthy Rózsa, A. Sipossa 905/12
Lontov č. 74
Šahy, Hlavné námestie č. 1

40,00 €
40,00 €
20,00 €

Šahy, Hlavné námestie č. 1

30,00 €

Šahy, Mlynská 166/44
Ipeľské Úľany 159
Šahy, SNP 41

10,00 €
10,00 €
20,00 €

Starosta obce Ipeľský Sokolec Mgr. A. Ozsvald vyrovnal dlh v sume 40,00 € za Ochranárske,
kultúrne, športové a chovateľské združenie Poiplia – Imperiál Ipeľský Sokolec.
Mgr.
Štefan Kuczman starosta obce Lontov navrhol neplatičov vylúčiť v zmysle stanov na základe
neplatenia členských príspevkov. Prítomní súhlasili s jeho návrhom a predseda dal hlasovať.

Hlasovanie:
Za vylúčenie z členstva neplatičov podľa návrhu:
19 členov
Proti vylúčeniu:
0
Zdržal sa hlasovania:
7 členov
(Ing. A. Szkladányi Helység., K. Szarková, Ing. Mgr. T. Sztyahula, Z. Srna + 3
splnomocnenia)
Valné zhromaždenie schválilo vylúčenie neplatičov z OZ Ipeľ-Hont na základe stanov
združenia.
K bodu 8:
Na adresu združenia došli nasledovné žiadosti:
Občianske združenie PRE TUROVCE – PRO THUR Veľké Turovce
ZSS PLATAN LONTOV
OZ JELŠOVKA LONTOV
Hlasovanie:
Za prijatie 3 nových členov do združenia:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

26 členov
0 členov
0 členov

OZ jednoznačne schválilo prijatie troch nových členov do združenia.

K bodu 9:
Ing. Gubišová predniesla návrh na vyhlásenie Výzvy na predkladanie ŽoNFP na
podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie
MSK č. 4/ipel-hont/2015 od 20.07.2015 do 31.07.2015.
Dokumenty budú zverejnené na webovej stránke www.ipel-hont.eu, spolu so všetkými
materiálmi. Je potrebné vypracovať a odovzdať 2 Tabuľky na označenia realizácie projektov
budú vyhotovené spoločne. Žiadatelia sú povinní dodržať postup verejného obstarávania!
Odporúča sa zabezpečiť fotodokumentáciu reallizácie priebežne. Odovzdať ŽONFP je možné
od 01. 08. 2015 do 05. 08. 2015!
-rokovaciu sálu opustila Bc. Jana Képešová a Zoltán Srna
Hlasovanie:
Za vyhlásenie výzvy:
Proti:
Zdržal sa:

24 členov
0
0

Valné zhromaždenie schválilo vyhlásenie výzvy č. 4/ipel-hont/2015 v pôvodnom znení.

K bodu 10:

Ing. A. Gubišová požiadala členov – verejný sektor o podpísanie a opečiatkovanie tlačiva –
súhlas obcí.
Ďalej si obce rozdelili povinnosti pri zbere podpisov všetkých členov MAS.
Obe tieto tlačivá sú povinnými prílohami k ŽONFP.

K bodu 11:
Ing. Anikó Szkladányi Helység starostka obce Plášťovce predniesla návrh na uznesenie zo
zasadnutia

Prítomní návrh jednohlasne schválili.

Vo Veľkých Turovciach dňa 21. 7. 2015.

Zapísala: Monika Jámborová

