
Zápisnica  

z II. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 22.04.2016 o 9:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 12 členov a 7 splnomocnení. 

K bodu č. 1:  

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

uznášaniaschopné a preto zasadnutie prebiehalo v náhradnom termíne.  

 

Prečítal návrh programu rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Voľba orgánov zasadnutia 

3. Informácia o stave riešenia žiadosti združenia o pridelenie dotácie na prípravnú 

podporu vypracovania stratégie CLLD, o pridelenie štatútu MAS a informácia 

o hodnotení žiadosti združenia o dotáciu na zámery v rámci stratégie CLLD. 

4. Prerokovanie správy o činnosti združenia za rok 2015 

5. Prerokovanie hospodárenia združenia v roku 2015 

6. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2016 

7. Schválenie odmien členom manažmentu združenia za rok 2015 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

Hlasovanie:  za: 18 hlasov  proti: 0   zdržal sa: 0 

Valné zhromaždenie schválilo program zasadnutia valného zhromaždenia bez zmien. 

K bodu č. 2: 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Móniku Jámbor. Za členov návrhovej komisie navrhol 

Eriku Holomekovú a Marianu Hudecovú. Za overovateľov navrhol Ing. Anikó Szkladányi 

Helység a Bc. Janu Képešovú. 

 

Hlasovanie:  za: 18 hlasov   proti: 0   zdržal sa: 0 

Valné zhromaždenie schválilo zapisovateľa, overovateľov a návrhovú komisiu v hore 

uvedenom zložení. 

 

K bodu č. 3: 

Manažérka združenia,  Ing. A. Gubišová, informovala prítomných o podaní žiadosti 

o pridelenie dotácie na zámery v rámci stratégie CLLD na Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

do 15. 12. 2015, ktoré boli hodnotené negatívne pre nedostatok financi alokovaných v rámci 

výzvy. Napriek tejto skutočnosti sa združenie mohlo uchádzať o štatút MAS. Do dnešného 

dňa nie sú informácie o vyhodnotení žiadostí. Ďalej informovala o podaní ŽONFP na 



prípravnú podporu stratégií CLLD, ktorá bola podaná ešte 28. júla 2015, do dnešného dňa 

ministerstvo nezaslalo žiadne rozhodnutie.  

Z 15 MAS v NSK dostalo pozitívne hodnotenie 8. 

 

Ďalej informovala o príprave výzvy NSK v mesiaci jún alebo júl 2016. Predpokladaná suma 

financií je približne 25 000,00 € pre jednu MAS. V tomto bode členovia vyjadrili svoju 

nespokojnosť o nespravodlivosti rozdelenia dotácií. 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o stave riešenia žiadostí združenia. 

 

K bodu č. 4: 
Výročnú správu obdržal každý člen OZ pri zaslaní pozvánky na rokovanie, predsedajúci vyzval 
prítomných o vyjadrenie sa k nej. Z prítomných nikto nemal žiadny príspevok, preto 
predseda požiadal členstvo o hlasovanie. 
 
Hlasovanie: za: 18 hlasov  proti: 0 zdržal sa: 0 
Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu bez výhrad. 
 

K bodu č. 5 : 

Hospodárenie združenia bola rozoslané tiež s pozvánkou, každý si mohol včas preštudovať 

materiál. Ing. A. Gubišová vysvetlila prítomným, že veľa nákladov išlo na viazanie 

dokumentov, na kolky k Stanovám OZ, na overenie listín manažmentu združenia. Získaná 

dotácia bola úspešne a správne zúčtovaná. 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu o hospodárení združenia za rok 2015. 

 

K bodu č. 6: 

Schválenie členského príspevku na rok 2016. Návrh je nasledovný: 

Pre neverejný sektor:  10,00 € / rok  (nezmenený) 

Pre verejný sektor:         0,21 € / obyvateľ / rok 

 

Nikto z prítomných nemal žiadny pozmeňujúci návrh. 

 

Hlasovanie:  za: 18 hlasov proti: 0  zdržal sa: 0 

 

- Na rokovanie sa dostavil starosta obce Slatina, Árpád Bazsó 

Valné zhromaždenie schválilo výšku členského príspevku podľa hore navrhnutého. 

K bodu č. 7: 

Predsedajúci predložil návrh na odmeny manažmentu nasledovne: 

2 500,00 € pre projektového manažéra (Ing. A. Gubišová) 

    500,00 € účtovníkovi  (Ing. K. Harnová) 

    300,00 € asistentovi   ( M. jámbor) 

 

Hlasovanie: za: 18 hlasov  proti: 0   zdržal sa: 1 hlas (Á. Bazsó) 



Valné zhromaždenie schválilo odmenu podľa hore navrhnutej.  

 

K bodu č. 8: 

Projektová manažérka vyzvala prítomných, aby už teraz premýšľali o svojich zámeroch, aby 

pri zverejnení výzvy NSK už mali jasnú predstavu o svojich projektoch na podávanie. Vyzvala 

prítomných, aby, keď je to potrebné, boli včas riešené stavebné a iné záležitosti, dbali na 

verejné obstarávania. Ďalej upozornila, že projekty je možné začať realizovať. 

Ďalej treba rátať s refundáciou nákladov. 3 vetvy združenia môžu pripravovať stretnutia na 

rozdelenie dotácie v tomto roku.  

Jaroslav Péter upozornil, že pre organizácie typu chovatelia, poľovníci a i. sa pripravuje 

opatrenie v rámci výzvy NSK na ich činnosť, pretože tieto subjekty nemajú možnosť čerpať 

dotácie zo žiadnych schém.   

 

K bodu č. 9: 

Erika Holomeková predniesla návrh na uznesenie z valného zhromaždenia združenia OZ Ipeľ-

Hont zo dňa 22. 04. 2016. 

Návrh bol jednohlasne scválený. 

 

K bodu č. 10: 

Predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 

 

Vo Veľkých Turovciach, dňa 22. 04. 2016 

 

 

Zapísala: Mónika Jámbor 


