
Zápisnica 

z 2. Valného zhromaždenia OZ Ipeľ – Hont konaného dňa 5. 4. 2013 o 9.00 hod. 

 v KD vo Veľkých Turovciach 

 

Schôdzu otvoril a viedol Jaroslav Péter, podpredseda združenia. Konštatoval, že zasadnutie 

nie je uznášaniaschopné, preto zvolal schôdzu v náhradnom termíne, na 9.30 hod. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny – 26. 

Za zapisovateľa určil Moniku Jámborovú. 

Za overovateľov navrhol: Ing. Jozefa Šaligu, Mgr. Tomáša Sztyahulu 

Do návrhovej komisie navrhol: Juraja Kissa, Mgr. Tomáša Pásztora. 

Predsedajúci navrhol program zhromaždenia s doplnenými bodmi  nasledovne: 

1. Návrh na vstup do NSRV  SR 

2. Správa kontrolnej komisie ( Ing. A. Helység) 

3. Prezentácia zámerov 

4. Schválenie zámerov 

5. Iniciovanie vyhlásenia predkladania loga OZ 

6. Diskusia – doplnený bod 

7. Návrh uznesenia – doplnený bod 

8. Záver – doplnený bod 

Prítomní členovia OZ program s navrhnutými doplnenými bodmi schválili bez výhrad. 

 

K bodu 1: 

Ing. A. Gubišová, manažérka OZ predniesla list s výzvou na vstup do členstva Národnej siete 

rozvoja vidieka SR. Jedná sa o bezplatné členstvo, pričom OZ bude zaradené do databázy NSRV SR – 

toto členstvo  umožní prístup k aktuálnym informáciám z oblasti rozvoja vidieka, Programu rozvoja 

vidieka SR 2007-2013, dotácií, pozvánky na aktivity RP NSRV SR a pod.  

Prítomní jednohlasne schválili vstup do členstva NSRV  SR. 

 

 

 



K bodu 2: 

Zasadnutie kontrolnej komisie sa uskutočnilo 14. 3. 2013 na OÚ v Hrkovciach. Prítomní boli: 

Ing. A. Helységová-predseda dozornej rady, M. Kanala- člen, Mgr. T. Sztyahula – člen, Ing. A. 

Gubišová – manažérka OZ, Ing. K. Harnová – účtovník MAS. 

Predmetom kontroly boli účtovné doklady za rok 2012. Dozorná rada nezistila žiadne 

nedostatky a neboli zistené porušenia stanov OZ. (záznam o výsledku kontroly viď v prílohe) 

József Wollent položil otázku, či naozaj neboli porušené stanovy. Podľa jeho názoru 

štatutárny zástupca je predseda a v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. Na 

základe uznesenia zo septembra 2012 nemusí byť podpredseda menovaný za štatutára 

združenia. 

Toto uznesenie sa nezhoduje so stanovami, čiže je neplatné! Preto žiada zrušiť uznesenie zo 

dňa 12. 9. 2012 v plnom rozsahu a prijať nové uznesenie a presne zadefinovať, v akom 

rozsahu bude 2. štatutár nahrádzať predsedu OZ! 

Jaroslav Péter, podpredseda OZ naznačil, že jeho osobu Valné zhromaždenie poverilo, aby 

v plnom rozsahu nahradil predsedu OZ menovaním za 2. štatutára združenia. 

Ing. A. Gubišová, manažérka OZ vysvetlila, že menovanie 2.štatutára združenie konzultovalo 

s NSK a dostalo usmernenie, na základe ktorého OZ musí vymenovať 2.štatutára. V minulom 

období bol prílohou žiadosti o dotáciu aj menovací dekrét štatutára, preto bol tento akt 

potrebný. 

Podľa Józsefa Wollenta registrujúcim orgánom OZ nie je NSK, ale ministerstvo vnútra a preto 

usmernenie NSK nemusí byť pre OZ záväzné. 

 

Na základe návrhu p. J. Wollenta prítomní hlasovali na nasledovný variant: 

- Zrušiť uznesenie č. 9/2012 zo dňa 12. 9. 2012 a prijať nové uznesenie o definovaní 

rozsahu právomocí podpredsedu. 

Za návrh: 3 prítomní členovia 

Proti: 0 členov 

Zdržal sa hlasovania: 23 prítomných členov 

 

Ing. A. Gubišová predniesla návrh ukončiť rokovanie o tomto návrhu  J. Wollenta 

Za návrh: 23 prítomných 

Zdržal sa hlasovania: 2 členovia 



Proti: 1 člen 

 

Podpredseda požiadal prítomných členov  hlasovať o návrhu prekonzultovať spomínané 

uznesenie s právnikom. 

Za návrh: 25 prítomných členov 

Zdržal sa hlasovania: 1 prítomný člen 

Proti: 0 prítomných členov 

 

K bodu 3: 

Starostovia uchádzajúci o dotáciu od NSK odprezentovali svoje zámery: 

- Žiadateľ:  Obec Plášťovce  

- Opatrenie 1.1 Obnova obcí  

- Aktivita - Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených 

a oddychových plôch 

- Podaktivita – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk, tržníc a 

prístreškov 

- Názov:  Zmena nedokončenej stavy na OBECNÉ TRHOVISKO. 

Celkový rozpočet:  8 330 € 

Žiadané od NSK:  7 913, 50 € 

Spolufinancovanie: 416, 50 € 

 

J. Wollnet požiadal o informáciu, že aké vysoké sú na túto výstavbu celkové náklady. 

Ing. A. Helység, starostka obce: celková suma je 12 000 €. 

 

- Žiadateľ: Obec Pastovce  

- Opatrenie 1.1 Obnova obcí  

- Aktivita - Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených 

a oddychových plôch 

- Podaktivita – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych lávok, chodníkov, 

cyklotrás vrátane spevnených plôch 

- Názov:  Obnova chodníka pre chodcov v rizikovom úseku dopravy 

Celkový rozpočet:  3 157, 89 Eur € 

Žiadané od NSK:  3 000 € 

Spolufinancovanie: 157, 89 € 



J. Wollent sa informoval, či obec má stavebné povolenie na plánované práce. Pretože práce 

musí obec dokončiť do 31.12.2013 a pri potrebe vyžiadania povolenia nie je zaručené, že 

s prácou obec dokáže skončiť do termínu. 

O. Mészáros, starosta obce: pôvodne je tam aj teraz chodník, v tomto prípade nie je 

potrebné žiadne stavebné povolenie, pôvodný chodník bude opravený. 

 

 

- Žiadateľ - Obec Tupá  

- Opatrenie 1.1 Obnova obcí  

- Aktivita – Likvidácia a prevencia čiernych skládok 

- Podaktivita – Odstránenie čiernych skládok 

- Názov:  Likvidácia čiernych skládok v obci Tupá. 

Celkový rozpočet:  5 263, 15 € 

Žiadané od NSK:  5 000 € 

Spolufinancovanie: 263, 15 € 

Ing. A. Gubišová, manažérka OZ vyzdvihla, že tento zámer počíta s dobrovoľníckou prácou 

a to konkrétne s členmi futbalového oddielu, čiže neziskového sektoru, ktorý pomôžu pri 

pomocných prácach. Upozornila na pozitívum zámeru zvolať občanov a na verejnom 

stretnutí im predstaviť celý zámer, aby si  uvedomili význam tejto práce. Samozrejme potom 

musia dbať aj na trvalú udržateľnosť upraveného územia, čo si tiež zoberú pod patronát 

futbalisti z obce. Z dotácie bude hradené: práca mechanizmov, odvoz odpadu a uskladnenie 

odpadu a poplatok obci za uloženie odpadu. 

 

- Žiadateľ - Obec Demandice – aktivita 1.2 – Rozšírenie a skvalitnenie možností na 

rozvoj kultúry v obci Demandice 

- Opatrenie – Obnova obcí 

- Aktivita - Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a 

oddychových zón 

- Podaktivita -  Rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu 

vrátane ich okolia 

- Názov:  Rekonštrukcia a modernizácia amfiteátra na usporiadanie kultúrnych a 

spoločenských podujatí v obci Demandice. 

Celkový rozpočet:  2 191, 31 € 

Žiadané od NSK:   2 086, 50 € 

Spolufinancovanie: 109, 81 € 

 

 

 

- Žiadateľ - Obec Sazdice 

- Opatrenie – Obnova obcí 



- Aktivita - Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a 

oddychových zón 

- Podaktivita -  Rekonštrukcia a modernizácia objektov spoločenského významu 

vrátane ich okolia 

- Názov:   Múzeum obce Sazdice 

Celkový rozpočet:  3 789, 47 € 

Žiadané od NSK:  3 600 € 

Spolufinancovanie: 189, 47  

 

Drobné stavebné opravy strechy, vonkajšieho muriva a vnútorného muriva, obnova 

a sfunkčnenie pece na pečenie chleba, obnova náterov drevených prvkov, výsadba kvetín, 

úprava prístupového chodníka. 

 

J. Péter, podpredseda OZ: Krajský pamiatkový úrad vydal súhlas na rekonštrukciu plánovanej 

časti obce? 

Z. Srna, starosta obce: je to v procese vybavovania, pamiatkari v tom s obcou intenzívne 

spolupracujú. 

 

 

- Žiadateľ - Poľovnícky zväz Vyškovce nad Ipľom  

- Opatrenie – Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií 

- Aktivita – Podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov 

- Podaktivita – Podpora činnosti a aktivít spolkov, združení a podnikateľských subjektov 

v prospech územia MAS 

- Názov:  Podpora činnosti Poľovníckeho zväzu vo Vyškovciach nad Ipľom 

Celkový rozpočet:  3 578, 94 € 

Žiadané z NSK: 3 400 € 

Spolufinancovanie: 178, 94 € 

J. Wollent položil otázku, aké sú vlastnícke pomery pozemku a objektu.  

O. Mészáros, člen PZ: pozemok aj budova je vo vlastníctve PZ. 

 

- Žiadateľ - Obec Dolné Semerovce 

- Opatrenie – Obnova obcí 

- Aktivita - Úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených 

a oddychových zón 

- Podaktivita - Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev, parkov, drobnej 

architektúry a verejného osvetlenia  

- Názov:  Rekonštrukcia verejného pristranstva v okolí Obecného úradu  

v Dolných Semerovciach. 

Celkový rozpočet:  5 263, 15 € 

Žiadané od NSK:  5 000 € 



Spolufinancovanie: 263, 15 € 

 

Vytvorenie parkovej časti pred obecným úradom, chodníka pred obecným úradom 

a ďalšieho, vedúceho do dvorovej časti, kde sa konajú obecné podujatia. Výsadba kvetov 

a zelene. 

 

K bodu 4: 

Jaroslav Péter, podpredseda informoval členov, že zasadnutie tejto vetvy bolo 3. 4. 2013, a 

na tomto zasadnutí Predsedníctvo odporučilo Valnému zhromaždeniu prijať všetky zámery. 

Prítomní členovia jednoznačne schválili všetky zámery na čerpanie dotácie z rozpočtu NSK 

v rámci výzvy NSK: 

Za: 26 prítomných členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 5: 

Ing. A. Gubišová sa obrátila na členov OZ, aby sa združenie zaoberalo do budúcna návrhom 

loga združenia, ktoré by sa mohlo používať na všetkých podujatiach združenia. Bude to 

symbolom spolupatričnosti. Termín vyhotovenia loga nie je zadaný. Je možné podať vlastné 

návrhy alebo osloviť odborníka. 

Zoltán Srna, starosta obce Sazdice dal návrh osloviť Základnú umeleckú školu v Šahách, a to 

výtvarný odbor na vyhotovenie návrhu loga. Ostatní členovia súhlasili, že bude oslovená 

škola s touto prosbou. 

K bodu 6: 

Oto Mészáros, starosta Obce Pastovce spomenul vlaňajšie dotácie, keď financie boli 

rozdelené na tri časti, spolu 30 000 €, ale komisia na NSK z toho skrátil financie na 20 000 €, 

preto došlo k tomu, že Pastovce a Demandice boli z dotácie vyradené. NSK skrátil financie 

a jednoducho vyškrtli zámery. Navrhol porozmýšľať nad nejakou kompenzáciou. 

Jaroslav Péter, podpredseda OZ: všetky tri vetvia sa medzi sebou dohodli, ktorá obec podá 

zámer. Žiadosti vyradila komisia NSK a hocikedy sa to isté môže stať aj v tomto roku. Nikde 

nie je napísané, že všetky uchádzajúce obce dostanú peniaze na svoje projekty. 

Zoltán Srna, starosta Obce Sazdice: formálne krivdy by bolo treba opraviť. Stačilo jedno zlé 

vyjadrenie a už vyradili projekt. 



Ing. Jozef Šaliga: môže sa stať, že v tomto roku budú vyradené oprávnené projekty z inej 

vetvy. 

József Wollent: Stačí obci malá chyba a NSK vyradí zámer. On osobne iba preto sa informuje 

stále na podrobné veci, lebo chybu nájdu a podľa toho potom škrtnú. 

Ing. Attila Kürthy, starosta Obce Demandice: je pravda, že treba dávať pozor pri písaní 

zámeru – pri malej chybičke slova vyradia celý projekt. 

 

K bodu 6: Prítomní starostovia vyjadrili súhlas so zaradením do územia MAS na rok 

2013. 

Valné zhromaždenie zobralo túto informáciu na vedomie. 

 

K bodu 7: 

Mgr. Tomáš Pásztor, starosta Obce H. Semerovce predniesol návrh uznesenia. 

(viď v prílohe) 

Schválenie uznesenia: 

Za: 26 prítomných členov 

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 8: 

Predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a Valné zhromaždenie uzavrel. 

 

Vo Veľkých Turovciach, dňa: 9. 4. 2013 

 

Zapísala: Monika Jámborová  ------------------------------------ 

Overovatelia: 

 Ing. Jozef Šaliga   ------------------------------------ 

Mgr. Tomáš Sztyahula  ------------------------------------ 


