
Zápisnica  

z I. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 1. 2. 2016 o 9:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 20 členov a 4 splnomocnenia. 

K bodu č. 1:  

Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Jaroslav Péter. Konštatoval, že zasadnutie je nie 

uznášaniaschopné a preto zasadnutie prebiehalo v náhradnom termíne.  

K bodu č. 2: 

Za zapisovateľku určil Moniku Jámborovú. Za členov návrhovej komisie navrhol Eriku 

Holomekovú a Bc. Helenu Zsókovú. Za overovateľov navrhol Ing. Anikó Szkladányi Helység 

a Ing. Jozefa Saligu. 

Prítomní jednohlasne súhlasil s návrhmi.  

K bodu č. 3. 

Ing. Gubišová predniesla „Výzvu na doplnenie projektového zámeru“ z MP a RV SR, zo dňa 

27. 1. 2016.  

Vysvetlila podstatu výzvy na doplnenie. 

1. Zmena členstva v dozornej rade združenia – dodržať pomer max. 49% zastúpenia 

z každého sektoru – návrh na schválenie bude prednesený na dnešnom zasadnutí 

2. Úprava Finančného rámca Stratégie CLLD – pripraví zhotoviteľ stratégie Ing. 

Kukučková. 

3. Zmena stanov združenia – návrh na zmenu bude predložený na schválenie na 

dnešnom zasadnutí. 

4. Formálna chyba – nesprávne uvedené priezvisko člena Predsedníctva združenia: 

namiesto Mgr. Mária Murínová bolo uvedené Mgr. Mária Antalfiová.  Uvedená vec 

bude vysvetlená prípisom a uznesenie o zvolení bude opravené. Bude priložený 

opravený výpis z uznesenia z 25. 5. 2015. 

 

 

V ďalšej časti vyzval predsedajúci manažéra MAS na prednesenie návrhov na schválenie: 

 

1. Návrh na schválenie Dozornej rady v nasledovnom zložení: 

a. Ing. Anikó Szkladányi Helység, starostka obce Plášťovce 

b. Bc. Helena Zsóková, Dignitas, n.o., Plášťovce č. 299, IČO 457 392 26 

c. Jozef Gyurkovics, SHR, IČO 331 15 435 



 

Za: 24 hlasov 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

2. Návrh na zmenu stanov združenia v zmysle Systému riadenia CLLD ( LEADER  

a komunitný rozvoj) pre programovacie obdobie 2014-2020. 

Prítomní prerokovali návrh úpravy stanov a schválili ich znenie. 

Za: 24 hlasov 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

K bodu č. 4: 

Predsedajúci informoval o pracovnej schôdzi organizovanej NSK, Odborom strategických 
činností dňa 27. 1. 2016. Rokovanie sa týkalo možnej výzvy NSK v rámci Nástroja 2 LEADER. 

Predpokladaný termín vyhlásenia sa výrazne posúva z dôvodu posunu schválenia stratégií 
MAS Zastupiteľstvom NSK. Bude potrebné zapracovať najprv všetky úpravy stratégií 
požadované MPaRVSR. 

K bodu č. 5 : 

Erika Holomeková, členka návrhovej komisie, predniesla návrh na uznesenie. 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu č. 6: 

Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia. 

 

Vo Veľkých Turovciach, dňa 1. 2. 2016. 

Zapísala: Monika Jámborová 


