
Zápisnica  

z VI. valného zhromaždenia Občianskeho združenia - Hont konaného dňa 25. 11. 2016 o 9:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 13 členov a 9 splnomocnení. 

K bodu č. 1:  

Schôdzu otvoril a viedol podpredseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor. Konštatoval, že zasadnutie nie je 

uznášaniaschopné a preto zasadnutie prebiehalo v náhradnom termíne.  

 

Predniesol návrh na program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Schválenie návrhu Dodatku k Stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorým sa 

vykonala úprava finančnej alokácie v rámci stratégie CLLD  v súlade s Dodatkom č. 3, 

ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové 

obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č.1 a č. 2, kapitola 6.4 Pridelenie finančnej alokácie 

pre MAS 

4. Diskusia 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

Schválenie programu: 

Hlasovanie: za: 22 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov 

Valné zhromaždenie schválilo program rokovania. 

K bodu č. 2: 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Agnesu Gubišovú. 

 

Za členov návrhovej komisie navrhol Eriku Holomekovú, starostku obce Tupá a Irenu Skladanovú, 

starostku obce Bielovce. 

Za overovateľov zápisnice navrhol Bazsó Árpáda, starostu obce Slatina a Alexandra Ballu, predsedu 

Občianskeho združenia sv. Jána Nepomuckého. 

 

Schválenie návrhu orgánov zasadnutia 



Hlasovanie: za: 22 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov 

Valné zhromaždenie schválilo orgány zasadnutia. 

 

K bodu č. 3 

Ing. Gubišová predniesla návrh Dodatku k Stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorým sa 

vykonala úprava finančnej alokácie v rámci stratégie CLLD  v súlade s Dodatkom č. 3, ktorým sa mení 

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení 

Dodatku č.1 a č. 2, kapitola 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS. 

 

Hlasovanie za predložený návrh Dodatku: 

Hlasovanie: za: 22 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov 

Valné zhromaždenie schválilo návrh Dodatku k Stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou, 

ktorým sa vykonala úprava finančnej alokácie v rámci stratégie CLLD  v súlade s Dodatkom č. 3, 

ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 

2020 v znení Dodatku č.1 a č. 2, kapitola 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS. 

 

K bodu č. 4: 

V diskusii neprebehli žiadne námety a pripomienky. 

 

K bodu č. 5: 

Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie: za: 22 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov 

Návrh uznesenia zo zasadnutia bol schválený. 

 

K bodu č. 6: 

Predsedajúci ukončil rokovanie valného zhromaždenia. 

 

Zapísala: Agnesa Gubišová. 

 

 

 

 

 

 



 


