Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia OZ Ipeľ-Hont
konaného dňa 14. 08. 2014 o 9.00 hod. vo Veľkých Turovciach

k bodu 1. Schôdzu otvoril a viedol Jaroslav Péter, podpredseda združenia. Konštatoval, že zasadnutie
nie je uznášaniaschopné, preto zvolal schôdzu v náhradnom termíne.
Náhradný termín schôdze bol o 9:30 hod.
Prítomní členovia: 10 členov + 5 splnomocnení (viď v prílohe)
Po otvorení schôdze predniesol program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a voľba orgánov zasadnutia
2. Vyhlásenie výzvy 3/ipel-hont/2014
3. Schválenie členov Výberovej komisie na výber ŽONFP v rámci výzvy 3/ipel-hont/2014
4. Iné
5. Diskusia
6. Záver
Podpredseda združenia navrhol doplniť bod 4. Iné so žiadosťou o prijatie nového člena.
Hlasovanie:

za program s doplnením – 15 prítomných
proti

- 0

zdržal sa hlasovania

- 0

OZ schválilo program s hore uvedeným doplnením.

Predsedajúci navrhol za zapisovateľku Moniku Jámborovú, za overovateľov zápisnice Ing. Attilu
Kürthyho a Mgr. Tomáša Pásztora, za návrhovú komisiu Ing. Ivetu Majerčíkovú a Magdalénu
Tóthovú.
Hlasovanie:

za –

15 prítomných

proti –

0

zdržal sa hlasovania –

0

OZ schválilo zapisovateľa, overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom zložení.

K bodu 2. Predsedajúci vyzval projektovú manažérku OZ, Ing. Agnesu Gubišovú, aby oboznámila
prítomných s vyhlásenou Výzvou č. 3

Ing. A. Gubišová – výzva na predkladanie žiadostí na nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK
sa vzťahuje na dva programy: pre opatrenie 1 Obnova obcí a pre opatrenie 2 Rozvoj vidieckej
spoločnosti a podpora tradícií. Výzva nadobudne účinnosť po valnom zhromaždení, t.j. od
15. augusta 2014 a trvá do 22.augusta 2014. Po jej schválení bude zverejnená aj na webovej stránke
OZ. Žiadatelia budú mať možnosť svoje žiadosti odovzdať v priestoroch kancelárie MAS na
Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach v termíne od 18. 08. do 22. 08. 2014 v čase od 8:00 do 16:00
hodiny. Celková výška finančných prostriedkov je 17 285,- €. Termín prijímania bol určený tak, aby
všetci žiadatelia mohli svoje žiadosti odovzdať včas.

Hlasovanie:

za vyhlásenie výzvy – 15 prítomných
proti –

0

zdražal sa –

0

OZ schválilo Výzvu na predkladanie žiadostí č. 3/ipel-hont/2014.
K bodu 3. Schválenie členov Výberovej komisie na výber ŽONFP v rámci výzvy 3/ipel-hont/2014
Ing. A. Gubišová, projektová manažérka predniesdla návrh predsedníctva
3 zástupcov z verejného sektora a 4 z neverejného sektora a to nasledovne:
Mirosla Kanala- starosta Obce Kubáňovo
Ing. Attila Kürthy – starosta Obce Demandice
Gejza Nagy- starost Obce Hrkovce
Katarína Szarková – ZO Csemadok Plášťovce
Alexander Balla – OZ sv. J. Nepomuckého Slatina
Ing. Katarína Harnová – FO
Ladislav Borka – citarová skupina Sazdice

Hlasovanie :

za – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

OZ schválil výberovú komisiu podľa navrhnutého zoznamu.
K bodu 4. Iné
Predsedajúci prečítal žiadosť o prijatie za člena Združenie maďarských rodičov pri Základnej škole –
Alapiskola a Materskej škole – Óvoda Ipeľský Sokolec. Členský príspevok v sume 10,- € bol
uhradený v deň odovzdania žiadosti.
Hlasovanie:

za prijatie – 15
proti – 0

zdržal sa – 0
OZ schválilo prijatie Združenia rodičov pri ZŠ a MŠ v Ipeľskom Sokolci.

K bodu 5. Diskusia
Predsedajúci dal návrh prítomným určiť a schváliť – preniesť kompetenciu Výberovej komisie na
prítomné Predsedníctvo k výberu výziev. Prítomní s týmto návrhom však nesúhlasili. Odznela možná
zmena Stanov článok 7, bod 2.) „na návrh výkonného orgánu zriaďuje a schvaľuje výberovú komisiu
MAS a monitorovací výbor“, „na návrh výkonného orgánu volí a odvoláva členov výberovej komisie
MAS“.
OZ berie na vedomie návrh zmeny stanov článok 7 bod 2.).
Zapísala: Monika Jámborová

--------------------------------------------

Overovatelia: Ing. Attila Kürthy

--------------------------------------------

Mgr. Tomáš Pásztor

--------------------------------------------

Uznesenie
zo zasadnutia valného zhromaždenie zo dňa 14. 8. 2014.
Valné zhromaždenie OZ Ipeľ-Hont na svojom zasadnutí:
-

Schvaľuje zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí na NFP s účinnosťou od 15. 08. 2014

-

Schvaľuje členov Výberovej komisie na NFP na základe Výzvy č. 3/ipel-hont/2014

-

▪

Mirosla Kanala- starosta Obce Kubáňovo

▪

Ing. Attila Kürthy – starosta Obce Demandice

▪

Gejza Nagy- starost Obce Hrkovce

▪

Katarína Szarková – ZO Csemadok Plášťovce

▪

Alexander Balla – OZ sv. J. Nepomuckého Slatina

▪

Ing. Katarína Harnová – FO

▪

Ladislav Borka – citarová skupina Sazdice

Schvaľuje prijatie Združenie maďarských rodičov pri ZŠ a MŠ Ipeľský Sokolec za člena MAS
Ipeľ-Hont

-

Berie na vedomie návrh na úpravu Stanov združenia článok 7, bod 2.) tykajúci sa
schvaľovania žiadostí NFP

Hlasovanie:

za návrh – 15
proti – 0
zdržal sa – 0

OZ schválilo návrh uznesenia podľa hore uvedených.

k bodu 6. Po vyčerpaní programu sa predsedajúci každému poďakoval za účasť a valné zhromaždenie
uzavrel.
Vo Veľkých Turovciach dňa: 15. 08. 2014

------------------------------------------------------

Jaroslav Péter, podpredseda OZ Ipeľ-Hont

