Zápisnica
z III. valného zhromaždenia OZ Ipeľ – Hont so sídlom v Plášťovciach č. 345
zo dňa 25. 05. 2015
konaného o 11.00 hodine vo Veľkých Turovciach

Prítomní členovia: 20 prítomných, 9 splnomocnení (viď prezenčná listina)

Spolu:

29 prítomných hlasujúcich.

Jaroslav Péter, podpredseda OZ privítal všetkých prítomných a keďže VZ so svojim počtom
členov bolo uznášaniaschopné, navrhol program rokovania.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba orgánov zasadnutia
Informácia o výške podpory zámerov združenia z rozpočtu NSK na rok 2015
Návrh zmeny stanov a rokovacieho poriadku
Voľba orgánov združenia
Aktualizácia členskej základne – informácie od členských obcí o členstve subjektov
v pôsobnosti obcí
7. Schválenie žiadostí nových členov o vstup do združenia
8. Stav úhrad členských príspevkov
9. Schválenie prípravy Stratégie komunitne riadeného miestneho rozvoja, (ISRÚ)
10. Návrh loga združenia
11. Diskusia
12. Záver
Zoltán Srna, starosta obce Sazdice navrhol bod 9 rozčleniť (schválenie prípravy Stratégie
komunitne riadeného miestneho rozvoja – doteraz pod názvom ISRÚ) posunúť za bod 3,v
ktorom by chcel dostať informáciu o stave príprav dokumentu a následných rokovaní.
Prítomní schválili návrh

Hlasovanie:
Za posunutie bodu 9 za bod 3:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:
Valné zhromaždenie schválilo návrh.

25 členov
2 členovia
2 členovia

Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba orgánov združenia
Informácia o výške podpory zámerov združenia z rozpočtu NSK na rok 2015
Informácia o momentálnom stave prípravy ISRÚ
Návrhy zmeny stanov a rokovacieho poriadku
Voľba orgánov združenia
Aktualizácia členskej základne – informácie od členských obcí o členstve subjektov
v pôsobnosti obcí
8. Schválenie žiadostí nových členov o vstup do združenia
9. Stav úhrad členských príspevkov
10. Schválenie prípravy Stratégie komunitne riadeného miestneho rozvoja, (ISRÚ)
11. Návrh loga združenia
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 2:
Predsedajúci navrhol do návrhovej komisie:
•
•

Eriku Holomekovú, starostku obce Tupá
Mgr. Tomáša Pásztora, starostu obce H. Semerovce.

Za overovateľov navrhol Ing. Attilu Kürthyho, starostu obce Demandice a Gejzu Nagya,
starostu obce Hrkovce.
Hlasovanie:
Za návrh:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

25 členov
0
4 členovia

Valné zhromaždenie schválilo orgány zasadnutia podľa návrhu.

K bodu 3, informácia o výške podpory zámerov:
Ing. A. Gubišová, projektová manažérka OZ oboznámila prítomných s výsledkami
podaných žiadostí na NSK, pri ktorých boli iba nízke odchýlky vo schválených
finančných prostriedkoch.
Všetci žiadatelia boli úspešní. (viď v prílohe). Vyzvala žiadateľov na spoluprácu pri
realizácii projektov, k realizácii obdržia žiadatelia pokyny písomne.
Pravdepodobný termín refundácie finančných prostriedkov žiadateľom je v júli – auguste
2015.

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o výške podpory zámerov združenia
z rozpočtu NSK na rok 2015.
Na zasadnutie prišiel ďalší člen OZ PaedDr. Tibor Balogh, zástupca firmy Pyro-Tech H.
Semerovce a zároveň splnomocnenec OZ „Všesvätých“ H. Semerovce – 2 hlasy pri
schvaľovaní, spolu hlasujúcich 31.

K bodu 4:
Podľa projektovej manažérky je dôležité schváliť a začať prípravu ISRÚ, lebo už je
najvyšší čas, najmä ak to musí byť hotové do októbra alebo novembra. ISRÚ treba
vypracovať kvalitne, nie narýchlo.
-

Na zasadnutie sa dostavil člen OZ József Wollent, RRA Šahy Ipeľ - Hron,
a zastupoval ako štatutárny orgán aj Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia –
Ipeľská Únia, celkový počet hlasujúcich 33.

Predsedajúci vyzval prítomných, na podanie návrhov na vypracovanie ISRÚ.
Prítomní riešili spôsob ŽONFP na podporu prípravu ISRÚ a rozrátanie podielu finančných
prostriedkov na jednotlivé obce z dôvodu refundácie prostriedkov získaných na základe
ŽONFP. Starosta Szrna navrhol využiť služby projektových firiem, čo sa nestretlo
s pozitívnou odozvou.
K bodu 5:
Všetci členovia dostali podklady týždeň pred zasadnutím, predsedajúci vyzval prítomných na
predloženie pripomienok k návrhom a následne na hlasovanie(viď v prílohe)
- pripomienky neboli vznesené žiadne
Hlasovanie:
(počet hlasujúcich členov 33 – z toho 10 splnomocnení)
Za zmenu stanov združenia:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

28 členov
2 členovia
3 členovia

Valné zhromaždenie schválilo zmeny stanov združenia podľa návrhu.

K návrhu rokovacieho poriadku neboli pripomienky.
Hlasovanie:
Za zmeny rokovacieho poriadku združenia: 28 členov
Proti:
2 členovia

Zdržal sa hlasovania:

3 členovia

Valné zhromaždenie schválilo zmeny rokovacieho poriadku OZ podľa návrhu.
-

Mgr. Ing. Tomáš Sztyahula, starosta obce Horné Turovce opustil rokovaciu miestnosť
s ospravedlnením sa.

Počet prítomných hlasujúcich 32.

K bodu 6:
Predsedajúci prečítal mená jednotlivých členov orgánov vedenia združenia a predniesol už
pôvodný návrh predsedníctva združenia. Zoltán Srna osobne navrhuje za predsedu Jaroslava
Pétera, doterajšieho podpredsedu OZ. Manažérka združenia vysvetlila, že predsedu volí
predsedníctvo zo svojich radov. To isté konštatoval József Wollent.

Hlasovanie:
(počet hlasujúcich 32 členov)
za predložený návrh orgánov združenia:
proti:
zdržal sa hlasovania:

18 členov
4 členovia
10 členovia

Valné zhromaždenie schválilo návrh orgánov združenia v zložení:
Predsedníctvo:
Mgr. Mária Antalfiová - NVS
Jaroslav Péter - VS
Bc. Jana Képešová - NVS
Ing. Agáta Gaspariková - NVS
Mgr. Arnold Oysvald - VS
Mgr. Tomáš Pásztor - VS
Karol Kósa – NVS

Kontrolná komisia:
Ing. Aniko Szkladányi Helység
Miroslav Kanala
Tomáš Sztyahula

Jozef Gyurkovics
Mená funkcionárov orgánov združenia budú oznámené na najbližšom zasadnutí valného
zhromaždenia po ich zasadnutí.

K bodu 7:
Ing. A. Gubišová vyzvala prítomných starostov na informovanie o výsledkoch aktualizácie
členov z NVS. Je pravdepodobné, že Rózsa Kürthyová, Penzion Rózsa, adresa Šahy nebude
naďalej členom združenia pre nezáujem o toto členstvo. Eleonóra Ozsvaldová, Lontov zrušila
svoje podnikanie. O ostatných členoch zo svojho územia prítomní neinformovali. Podobne
neinformovali o ostatných náležitostiach aktualizácie členskej základne – zmena štatutárov
a i.
Valné zhromaždenie zobralo na vedomie aktualizáciu členskej základne OZ.

K bodu 8:
Združenie obdržalo nasledovné žiadosti:
Ing. Iveta Majerčíková – FO, Šahy, Hviezdoslavova 26
Erika Kisová – ADRIA cukrárska výroba, Ipeľské Úľany 159
ZAZD, Katarína Borková – Sazdice 73
Hlasovanie:
Za prijatie 3 nových členov do združenia:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

32 členov
0 členov
0 členov

OZ jednoznačne schválilo prijatie troch nových členov do združenia.

K bodu 9:
V úhradách členských príspevkov výrazné zlepšenie.
Nedoplatky sú nasledovné:
Podnikateľský subjekt
Občianske združenia
Obce

260.- €
460.- €
520.- €

- počas tohto bodu opustil rokovaciu miestnosť PaedDr. Tibor Balogh ( 2 hlasy)
Počet hlasujúcich 30.

K bodu 10:

Na tému schválenia prípravy ISRÚ prítomní rozprúdili širokú debatu o možnostiach. Odznelo
viac návrhov ohľadne osoby a formy vypracovania a finančného ohodnotenia materiálov.
Projektová manažérka informovala prítomných, že všetky MAS si to robia vo vlastnej réžii, a
vlastnými kapacitami.
Ďalej sa riešili formy akumulácie finančných prostriedkov na účet združenia na vyplatenie
prípravy ISRÚ, z dôvodu refundácie prostriedkov ministerstvom.
Forma pôžičky na vyplatenie prípravy ISRÚ:
-

každá obec rovnakým dielom, t.j. každá obec a mesto Šahy by platili rovnakú sumu
alikvótne podľa počtu obyvateľov,
možným riešením by bol aj mimoriadny vklad, ktorý obce môžu neskoršie
vydokladovať zo získaných finančných prostriedkov od NSK.

Výzva na podávanie žiadostí na vyplatenie ISRÚ vychádza v júni a dotáciu by mala
dostať každá MAS. Ostane na obciach, ako sa podelia, v prípade paušálneho vyplatenia to
predstavuje sumu cca. 800.- € pre jednu obec.
Rokovanie opustili József Wollent , M. Tóthová, starostka obce Ip. Úľany a H. Zsóková,
Dignitas, Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy opustili rokovaciu sálu
K príprave ISRÚ navrhol predsedajúci, aby ju vypracovala projektová manažérka, Ing. A.
Gubišová. S touto mienkou súhlasili aj prítomní členovia rokovania.
Nakoniec zobrali na vedomie, že je potrebné uskutočniť ponukové konanie do 15. 6. 2015
a uložili manažérke združenia uskutočniť ponukové konanie na výber zhotoviteľa
stratégie.

-

Prítomní hlasujúci v počte: 23

K bodu 11:
Projektová manažérka predložila návrh na logo združenia. Tento návrh bol s ostatným
materiálom zaslaný všetkým členom.
Gejza Nagy, starosta obce Hrkovce upozornil prítomných na skutočnosť, že v prípade loga
existujú prísne pravidlá. Predložil grafické návrhy a prisľúbil vypracovať k víťaznému návrhu
textovú dokumentáciu.
Prítomní zobrali na vedomie možný variant loga združenia a to č. 2 (viď v prílohe).
-

Prítomní členovia v počte: 23

Hlasovanie:
Za návrh loga č. 2:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

23 prítomných členov
0
0

K bodu 11:
Nebol žiaden diskusný príspevok.

K bodu 12:
Predsedajúci ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.
Vo Veľkých Turovciach dňa 29. 5. 2015

Zapísala: Monika Jámborová

