
Zápisnica  

z III. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 14. 6. 2017 o 10:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 17 členov a 11 splnomocnení  

 

K bodu č. 1:  

Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Jaroslav Péter. Konštatoval, že schôdza sa 

uskutoční v náhradnom termíne, počet prítomných spĺňa podmienku otvorenia zasadnutia 

v náhradnom termíne o 10.15 hod. 

Predniesol návrh na program rokovania, v ktorom oproti pôvodnému navrhol zmeny: 

1. Návrh na vypustenie bodu programu: Prerokovanie a návrh na schválenie výročnej 

správy združenia za rok 2016, bod sa dostal do programu nedopatrením. 

2. Návrh na zaradenie bodu: Návrh na zmenu orgánov združenia – ako bod č. 5 

Návrh na zaradenie bodu: Zmena členskej základne združenia – ako bod č. 6 

 

Hlasovanie: návrh jednohlasne schválený 

Valné zhromaždenie schválilo doplnený program zhromaždenia. 

 

K bodu č. 2: 

Za zapisovateľku určil Móniku Jámbor. 

Do orgánov zasadnutia navrhol: 

Do návrhovej komisie:  Eriku Holomekovú, PhDr. Valériu Solmošiovú a Ing. Agátu 

Gasparikovu. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Jozefa Šaligu a Karola Kósu. 

 

Hlasovanie: návrh jednohlasne schválený 

Valné zhromaždenie schválilo orgány zasadnutia. 

 

 

K bodu č. 3: 

Návrh Výberovej komisie združenia, na výber projektov podporených z rozpočtu NSK 

v rámci Výzvy 6 / ipel-hont / 2017 prerokovalo predsedníctvo združenia a doporučilo 

valnému zhromaždeniu schváliť vybrané ŽONFP – Príloha č. 1 – Protokol o výbere ŽONFP 

a Prílohu č. 2 – Zoznam projektov doporučených na schválenie najvyššiemu orgánu 

združenia. 

 

Hlasovanie: návrh jednohlasne schválený 

Valné zhromaždenie schválilo ŽONFP, podporené z rozpočtu NSK podľa predloženého 

návrhu. 

 

K bodu č. 4: 



Projektová manažérka združenia predniesla návrh zmeny stanov s vyznačenými zmenami 

v texte. Upozornila, že sa jedná o doplnenie formulácií v zmysle požiadaviek riadiacich 

orgánov.  Prítomní sa podrobne oboznámili s návrhom zmien. K návrhu nemali pripomienky. 

 

Hlasovanie: návrh jednohlasne schválený 

Valné zhromaždenie schválilo predložený návrh zmeny stanov združenia. návrhu 

 

K bodu č. 5: 

Predsedajúci predniesol návrh na zmenu orgánov združenia, ktoré súvisia so zmenami, 

obsiahnutými v novoschválených stanovách združenia, nasledovne 

 

1. Návrh na zmenu predsedníctva združenia: 

a. Mgr. Arnold Ozsvald sa vzdal členstva v predsedníctve združenia. 

b. Návrh na člena predsedníctva združenia  

Štefan Píri, PÍRI TRANS, s.r.o., zástupca podnikateľského sektoru 

 

Hlasovanie: návrh jednohlasne schválený 

Valné zhromaždenie schválilo predložený návrh predsedníctva združenia. 

 

2. Návrh na zmenu dozornej rady združenia: 

a. Jozef Gyurkovics, SHR sa vzdal členstva v dozornej rade. 

b. Návrh na schválenie členov dozornej rady združenia: 

Štefan Celina, SHR, zastúpený v združení Ing. Jozefom Šaligom 

Ing. Mgr. Tomáš Sztyahula, starosta obce Horné Turovce 

Erika Holomeková, starostka obce Tupá. 

 

Hlasovanie: návrh schválený 27 prítomnými, 1 sa zdržal hlasovania – Ing. Mgr. Tomáš 

Sztyahula. 

Valné zhromaždenie schválilo predložený návrh dozornej rady združenia. 

 

3. Návrh na zloženie monitorovacieho výboru združenia: 

a. Ing. Anikó Szkladányi Helység, starostka obce Plášťovce 

b. Ing. Henrieta Strhárová, ORESTAV, s.r.o. 

c. Katarína Borková, Občianske združenie TERRA ZAZD. 

 

Hlasovanie: návrh schválený jednohlasne schválený. 

Valné zhromaždenie schválilo predložený návrh monitorovacieho výboru. 

 

K bodu č. 6: 

Prítomní prerokovali a zobrali na vedomie žiadosti o vystúpenie zo združenia: 

1. Jozef Gyurkovics, SHR, Vyškovce č. 106, 935 77 

2. PaedDr. Tibor Balogh Pyro – Tech - služby, Horné Semerovce 147, 935 84 

 

Ďalej prerokovali a schválili pristúpenie nového člena združenia: 

1. Dávid Gyurkovics, SHR, Vyškovce č. 106, 935 77 

 



Hlasovanie: návrh schválený 27 prítomnými, 1 sa zdržal hlasovania – Jozef Gyurkovics. 

Valné zhromaždenie schválilo prijatie nového člena združenia. 

 

K bodu č. 7: 

Prítomní prerokovali návrh na schválenie strategického a finančného rámca aktualizácie 

Stratégie CLLD – komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ – Hont.  

 

Vo finančnom rámci navrhli zmenu v opatrení 6.1 - Podpora na začatie podnikateľskej 

činnosti pre mladých poľnohospodárov nasledovne: 

- Počet podporených projektov 2, spolu EU zdroje a ŠR  v sume 100 000,- EUR. 

Ďalej navrhli vypustiť opatrenie 4.2 - Podpora investícií do spracovania/uvádzania na trh 

a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov, čím sa finančné prostriedky vo výške 

50 000,- EUR presunuli do opatrenia 6.1. 

 

Hlasovanie: návrh schválený jednohlasne schválený.  

Valné zhromaždenie schválilo finančný rámec aktualizovanej stratégie CLLD. 

 

Ďalej prítomní prerokovali strategickú časť dokumentu v zmysle návrhu. 

 

Hlasovanie: návrh schválený jednohlasne schválený.  

Valné zhromaždenie schválilo strategický rámec aktualizovanej stratégie CLLD. 

 

K bodu č. 8: 

Ing. Gubišová predniesla návrh na zmenu rozpočtu projektu regionálnej spolupráce, ktorá 

nastala v procese verejného obstarávania. Predniesla prítomným návrh na zmenu, v dôsledku 

ktorej došlo k zníženiu rozpočtu o 5,- EUR a zaradeniu nových položiek rozpočtu. 

 

Hlasovanie: návrh schválený jednohlasne schválený.  

Valné zhromaždenie schválilo zmenu rozpočtu projektu regionálnej spolupráce. 

 

K bodu č. 9: 

V diskusii neodzneli žiadne príspevky. 

 

K bodu č. 10: 

Erika Holomeková, členka návrhovej komisie, predniesla návrh uznesenia. 

Hlasovanie: návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený.  

Valné zhromaždenie schválilo uznesenie zo svojho zasadnutia.. 

 

 

Vo Veľkých Turovciach dňa: 14. 6. 2017 

 

Zapísala: Mónika Jámbor 


