Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
konaného dňa 26. 2. 2013 o 8.30 hod. v Kultúrnom dome 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 9.00 hod.
Prítomní členovia: 24, podľa prezenčnej listiny.
Za zapisovateľku určil Moniku Jámborovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol:
Do návrhovej komisie navrhol:

Ing. Jozefa Šaligu, a Reginu Kövesdyovú
Mgr. Tomáša Pásztora, Vendelína Balázsa

Po otvorení schôdze navrhol predsedajúci doplnenie programu nasledovne:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a voľba orgánov zasadnutia.
2. Prijatie nového člena združenia - doplnený bod programu.
3. Voľba člena kontrolnej komisie – doplnený bod programu.
4. Návrh výšky príspevku člena združenia na rok 2013 - doplnený bod programu.
5. Návrh zmeny rokovacieho poriadku združenia.
6. Informácie o ukončení výzvy č. 1/ipel-hont/2012
a. Informácia o čerpaní dotácie
b. Fotogaléria projektov
c. Pripomienky k spolupráci so žiadateľmi/konečnými užívateľmi
d. Spoločný postup zviditeľňovania zrealizovaných projektov
7. Informácie o výzve a na Výzva na podávanie žiadostí pre rok 2013 – LEADER NSK - Opatrenie 1. Obnova obcí
- Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
- Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS
Kód výzvy: NSK/LEADER2/2013-Op123
Prezentácia v PowerPointe, predstavenie výzvy.
8. Diskusia
9. Záver

Program schôdze namietol József Wollent a predniesol návrh programu s dvomi variantami:
A:
zrušiť pôvodný program valného zhromaždenia združenia a ukladá výkonnému orgánu
združenia do 04. 03. 2013 zvoliť nového člena dozornej rady za neb. Tibora Tótha a do 20.
03. 2013 znova zvolať valné zhromaždenie.
B:
doplniť súčasný program s bodmi: schválenie programu, kontrola plnenia uznesení, správa
dozornej rady, správa o hospodárení združenia, plán práce na rok 2013, voľba nového člena
do dozornej rady, správa o činnosti združenia za rok 2012.
Vychádzal zo stanov združenia, podľa ktorých treba dodržať celú činnosť OZ, a to ako a kedy
musí byť vyrozumený člen OZ o zasadnutiach. Zápisnica podľa pôvodného programu takto
môže byť nereálna pre vyššie kontrolné orgány. Pozvánka na valné zhromaždenie podľa
stanov musí ísť členom 14 dní pred jeho konaním a ostatné materiály 5 dní pred jeho
konaním!
V stanovách je napísané, čo všetko musí obsahovať program VZ.
Ako člen, má právo, aby sa dozvedel, čo a ako pracovalo OZ v minulom roku!
Chce vedieť, čo sa stalo so zaplatenými členskými príspevkami, ako pracovalo združenie!
Z. Srna, Obec Sazdice: navrhuje do budúcna nechať pôvodné pojmy programových bodov.
Nech sa preberie teraz prezentácia o novej výzve, potom nech sa preberajú ostatné body.
Prítomní neschválili ani variant A ani variant B a schôdza prebiehala podľa pôvodného
návrhu programu predsedajúceho.

K bodu 2:
Predsedajúci predniesol písomnú žiadosť FO Ing. Kataríny Harnovej na členstvo v združení.
Prítomní schválili členstvo Ing. Kataríny Harnovej v združení.

K bodu 3:
Za člena kontrolnej komisie navrhol predsedajúci Miroslava Kanalu, starostu obce Kubáňovo.
Prítomní návrh schválili.
Vzápätí József Wollent navrhol doplniť kontrolnú komisiu o 5. člena. Za členov boli
navrhnutý József Wollent . Ing. Jozef Šaliga nesúhlasil s návrhom na člena kontrolnej
komisie.
Hlasovanie za 5. člena v kontrolnej komisii Józsefa Wollenta:
Za:
9 členov
Proti:
4 členovia
Zdržal sa hlasovania:
8 členov

OZ neschválilo Józsefa Wollenta ako 5. člena kontrolnej komisie.
Zoltán Srna žiadal vedenie združenia, aby sa predložili platné stanovy združenia.
Ing. Agnesa Gubišová, manažér združenia informovala, že stanovy aj s ostatnými materiálmi
a dokumentmi sú zverejnené na webovej stránke združenia – www.ipel-hont.eu.

K bodu 4:
K schváleniu výšky členského príspevku na rok 2013 predložila Ing. Gubišová návrhu
rozpočtu na rok 2013, vychádzajúceho z výsledkov hospodárenia združenia za rok 2012.
K hospodáreniu za rok 2012 boli predložené:
1. ÚHRADY ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV ZA ROK 2012:
a. medzi členmi, ktorí neuhradili ročné členské sú aj neverejné aj verejné sektory
a to neverejný sektor je dlžný sumou 180.- €, z verejného sektoru nezaplatili
ešte Šahy – 779,- €, Obec Dolné Semerovce – 48,06 € a Pastovce – 48,78. Vo
viacerých prípadoch sú aj preplatky, keďže začiatkom bolo stanovených 0,01 €
na občana za rok, túto sumu niektoré obce uhradili, ale vlani v apríli na valnom
zhromaždení členovia túto sumu uznesením zvýšili na 0,10 €/občan/rok.
2. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY V ROKU 2012 predstavujú spolu 680,- €, osobné
náklady 1 550,- €. Po vyrovnaní pôžičiek a schválených odmien ostane na účte
združenia suma 180,- €.
3. Starosta Obce Pastovce naznačil, že ich obec pravdepodobne zabudla uhradiť danú
čiastku a do budúcna prosí združenie o pripomenutie tejto povinnosti.
Valné zhromaždenie schválilo správu o hospodárení za rok 2012.
K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013 Ing. Agnesa Gubišová, manažér združenia
informovala prítomných o schválení návrhu výšky členského príspevku na rok 2013
predsedníctvom združenia, ktoré zasadalo 25. 02. 2013 nasledovne:
1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE VÝŠKY ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2013:
- verejný sektor
0,15.- € /občan / rok (zvýšenie o 0,05.- €)
- neverejný sektor
10,- € / rok
(nezmenené členské)
Pripomienky:
Ing. Ján Lőwy, primátor Mesta Šahy :
Mesto Šahy nemá možnosť čerpať z financií NSK, preto nemieni zaplatiť členský príspevok.
Mestské zastupiteľstvo radikálne znížilo rozpočet mesta, ktorý zajtra budú schvaľovať.
Takisto znížili aj plat primátora, financie na šport atď. Zvýšená suma členského príspevku tiež
neschvália, lebo je to vysoká suma, reálna by bola 0,01.- €!
Jaroslav Péter – predsedajúci schôdzi:
Mesto Šahy takisto môžu čerpať financie z NSK tak isto, ako ostaní členovia. Neúhradením
príspevku stratia členstvo a členstvo stratia všetky organizácie so sídlom v Šahách, keďže sú
na tom istom území. Preto navrhuje Mestu Šahy zaplatiť symbolické členstvo v sume 100,- €
za rok a naďalej ostanú členom MAS, ale nebudú sa uchádzať o čerpanie dotácie
z prostriedkov NSK !
Hlasovanie:
Za: 21 členov

Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 2 členovia
Valné zhromaždenie schválilo výšku symbolického členského príspevku Mesta Šahy v sume
100,- € na rok.
2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
- Viď v prílohe
Hlasovanie:
Za : 16 členov
Proti: 6 členov
Zdržal sa hlasovania: 2 členovia
Valné zhromaždenie schválilo výšku členského príspevku na rok 2013.
3. INFORMÁCIE O STAVE VEDENIA ÚČTOVNEJ AGENDY ZDRUŽENIA
v rokoch 2008 – 23. 11. 2011
V súvislosti s hospodárením združenia Ing. A. Gubišová informovala, že účtovné
doklady za predošlé roky nie sú vedené, existujú iba výpisy z banky. Objavil sa jeden
doklad v sume 89,- € hradený pravdepodobne z pokladne združenia – bez náležitého
výdavkového dokladu, týkajúci sa cestovných náhrad. Predniesla vážne podozrenie
o pochybení vo výkone funkcie manažéra združenia, ktorého kancelária spravidla
zodpovedá za vedenie účtovníctva. József Wollent radikálne odmietol svoju
zodpovednosť manažéra, pretože podľa jeho slov funguje kancelária MAS len v čase
čerpania dotácií. A keďže sa dotácie nečerpali, on nebol manažérom MAS.
Ing. Gubišová navrhla začať účtovanie pokladne so stavom nula odo dňa 23. 11. 2011, keď
bola schválená aktualizácia ISRÚ valným zhromaždením. A účtovanie banky podľa
aktuálneho stavu na výpise k tomuto termínu.
Hlasovanie:
Za: 17 členov
Proti: 2 členovia
Zdržal sa hlasovania: 5 členov
Valné zhromaždenie schválilo začiatok vedenia nového účtovníctva združenie od dátumu 23.
11. 2011.

K bodu 5:
ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU
Pôvodný bod rokovacieho poriadku:
Bod 12.3 Zápisnica bude zaslaná do 14 dní od konania valného zhromaždenia všetkým
členom
Navrhnutá zmena nasledovne:
Bod 12.3 Zápisnica bude zaslaná do 14 dní od konania valného zhromaždenia všetkým
členom elektronicky.
Všetky zápisnice a uznesenia z valných zhromaždení sú zverejnené na webovej stránke
združenia – www.ipel-hont.eu

Hlasovanie:
Za: 24 členov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
OZ schválilo zmenu rokovacieho poriadku OZ podľa návrhu.

K bodu 6:
Ing. Agnesa Gubišová informovala o ukončení čerpania dotácie členmi združenia za rok
2012. Predložila monitorovaciu správu, ktorú zaslala v termíne poskytovateľovi dotácie –
NSK. Informovala o konkrétnych projektoch a predstavila fotodokumentáciu z realizácie
projektov.
Získaná dotácia bola 19 601.- €, z toho 5% bolo spolufinancovanie. Boli to bežné výdavky,
nie kapitálové. Realizácia projektov končila 31. 12. 2012. Fyzická kontrola zo strany NSK
pokladala všetky realizované projekty ako úspešné.
Navrhla reagovať na pripomienku NSK k zviditeľňovaniu projektov – bolo by dobré dať
spoločne vyhotoviť malé informačné tabule jednotného vzhľadu. Icvh návrh by sa používal
dlhodobo pri realizovaní projektov z dotácie NSK v rámci programu Leader.
Na základe predbežnej informácie by 1 ks tabule stál cca. 12,- €. Náklady by hradil úspešný
žiadateľ dotácie mimo rozpočtu projektu.
Hlasovanie:
Za: 24 členov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Valné zhromaždenie schválilo objednávku tabúľ v hore uvedenej cene pre úspešných
žiadateľov za rok 2012 s perspektívou pre túto formu aj v budúcom období.
K bodu 7:
Ing. Gubišová informovala prítomných o novej výzve NSK na podávanie žiadostí o dotáciu
pre rok 2013 – LEADER NSK v rámci jednotlivých opatrení.
Prítomní sa dohodli, že sa s predmetnou výzvou budú zaoberať podrobnejšie na stretnutiach
v rámci rozdelenia regiónu na tri celky:
1. Obce: Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Vyškovce
nad Ipľom
2. Obce: Hokovce, Slatina, Horné Semerovce, Dolné Semerovce, Demandice, Tupá
3. Obce: Ipeľské Úľany, Plášťovce, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Hrkovce
Na týchto stretnutiach spoločne rozhodnú zástupcovia jednotlivých sektorov o zámeroch,
ktoré predložia predsedníctvu resp. valnému zhromaždeniu na schválenie ako spoločnú
žiadosť združenia v rámci výzvy NSK.
Za usporiadanie stretnutí zodpovedajú členovia výkonného orgánu – starostovia obcí
Ipeľský Sokolec – Mgr. Arnold Ozsvald
Horné Semerovce – Mgr. Tomáš Pásztor

Veľké Turovce – Jaroslav Péter
Na stretnutí predstavia výzvu a podmienky získania dotácie. Vo svojej časti regiónu spoločne
pripravia projektové zámery v zmysle možností opatrení podporených vo výzve.
Prítomní schválili nasledovný harmonogram stretnutí k predmetnej výzve:
1. Stretnutia v rámci častí regiónov – v čase od 27. 2. 2013 do 8. 3. 2013 – zodpovední
starostovia obcí Ipeľský Sokolec, Horné Semerovce, Veľké Turovce.
2. Každá členská obec zverejní na svojej informačnej tabuli predmetnú výzvu a o jej
zverejnení zhotoví fotografický zaznám, ktorý zašle kancelárii združenia. Zároveň
vyhlási výzvu v miestnom rozhlase. Text pripraví kancelária MAS.
3. Príprava a realizácia zasadnutia výkonného orgánu združenia – sumarizácia podkladov
k žiadosti z regionálnych častí – príprava podkladov na schválenie valného
zhromaždenia - 5. 4. 2013 – zodpovední predseda resp. podpredseda združenia
4. Príprava a zvolanie zasadnutia najvyššieho orgánu združenia – po rokovaní
predsedníctva združenia, najneskôr do 5. 4. 2013 – zodpovední predseda resp.
podpredseda združenia
5. Kompletizácia žiadosti, odovzdanie v stanovenom termíne – do 11. 4. 2012 –
zodpovední predseda resp. podpredseda združenia, projektový manažér.
K bodu 8:
In. J. Šaliga, neverejný sektor: ďakuje za pomoc a kladný prístup manažérke združenia, Ing.
Gubišovej pri podávaní projektu na NSK.
Magdaléna Tóthová, Obec Ipeľské Úľany: takisto sa poďakovala manažérke združenia za jej
všestrannú pomoc počas prípravy a realizácie projektu.
József Wollent, zástupca RRA Ipeľ-Hron: v roku 2012 sa písomne obrátil na Výkonný orgán
združenia so žiadosťou o zaslanie zápisníc, uznesení a oprezenčných listín výlučne
v písomnej forme z presne vymenovaných zasadnutí. Odvtedy žiadnu odpoveď na svoju
žiadosť nedostal. Chcel by vedieť prečo?
Ing. A. Gubišová, manažér: všetky dokumenty sú zverejnené na webovej stránke, sú dostupné
verejnosti. Žiadosti vyzneli ako provokácia, nebolo dôvod na ne reagovať.
J. Wollent: so spomínanou ignoráciou je rokovací poriadok porušený! Trvá na tom, aby bolo
zapísané do zápisnice, že jeho žiadosť bola SCHVÁLNE ignorovaná!
Ing. Gubišová uviedla, že všetky dokumenty zo schôdzí sú v písomnej forme nahliadnuteľné
v archíve združenia, ktorý sa nachádza v kancelárii združenia na Obecnom úrade vo Veľkých
Turovciach.
Ing. A. Gubišová predniesla dotaz, kto je štatutárom organizácie RRA Ipeľ-Hron? József
Wollent odpovedal, že on a György Bélik.
V tejto súvislosti Ing. Gubišová iniciovala dať podnet na získanie informácií o všetkých
štatutároch členov z neverejného sektora – výpisy z uznesenia alebo iné prehlásenie.

Ing. A. Gubišová: podáva návrh na vypýtanie si od obcí a od organizácií výpisy z uznesenia
o štatutárnych zástupcoch jednotlivých organizácií.
Zoltán Srna, Obec Sazdice: bolo by dobré mať informácie, kto je ešte v členstve v združení.
Ing. A. Gubišová: môže sa ročne obnoviť a spresniť členstvo OZ, zistiť, či napr. z fyzických
osôb všetci sú ešte podnikateľmi v súčasnosti.
Návrh: do 15. 03. 2013 bude zaslaná výzva o potvrdení štatutárnych zástupcov.
Ing. J. Šaliga: môže sa zaslať žiadosť pre všetkých členov, aby napr. svojim podpisom
a podpisom štatutára potvrdili svoju organizáciu.
József Wollent: navrhuje rozoslať opečiatkované hlasovacie lístky, s ktorými členovia budú
oprávnení hlasovať na ďalšom zhromaždení.
Jaroslav Péter, podpredseda OZ: treba potom zmeniť rokovací poriadok, v ktorom je uvedené,
že pri zastupovaní na valnom zhromaždení člen napíše splnomocnenie pre inú osobu, ktorého
tým aj poveruje.
Zoltán Srna: osoba, zastupujúca aj obec aj organizáciu musí poveriť za seba inú osobu, ktorá
ho bude zastupovať za organizáciu, lebo tá istá osoba nemôže hlasovať za dve organizácie,
viď Jozef Gyurkovics za Obec Vyškovce nad Ipľom a Poľovnícky zväz vo Vyškovciach n.
Ipľ.
Ing. A. Gubišová: vôbec neexistujú žiadne prihlášky o prijatí do členstva od neverejného
sektora, ani sa nevie, kto a ako bol prijatý do MAS.
Jaroslav Péter: do budúceho zasadnutia sa nájde riešenie na túto vec.
V ďalšom kroku predniesol člen návrhovej komisie návrh na uznesenie:
Hlasovanie:
Za: 23 členov
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1 člen
Združenie schválilo uznesenie č. 1/2013 z valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont.

Vo Veľkých Turovciach dňa 4. 3. 2013
Zapísala:
Monika Jámborová

