
Zápisnica 
 

z 5. Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ-Hont 
zo dňa 12. 12. 2013 o 9.00 hod. 

konaného na Obecnom úrade v Hrkovciach 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 17 členov združenia 
 
K bodu 1: 
Rokovanie valného zhromaždenia otvoril Jaroslav Péter, podpredseda predsedníctva 
združenia. 
Konštatoval, že na rokovaní nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov a preto zvolal 
schôdzu v náhradnom termíne a to s posunutím rokovania o 15 minút, na 9. 15 hod. 
Po posunutí začiatku rokovania stále nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, 
preto podľa rokovacieho poriadku združenia Ipeľ - Hont prítomní členovia budú rozhodovať 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
 
Predsedajúci predložil program nasledovne: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba overovateľov a návrhovej komisie  
2. Návrh zmeny rokovacieho poriadku a stanov združenia 
3. Výročná správa o činnosti združenia za rok 2012 
4. Iné  
5. Diskusia 
6. Záver 

 
K bodu 3. -  navrhol dodať „Návrh plánu činnosti na rok 2014“. 
Prítomní členovia program rokovania schválili s navrhnutou zmenou. 
 
Predsedajúci rokovania určil za zapisovateľa Moniku Jámborovú, za overovateľov zápisnice 
navrhol Ing. Attilu Kürthyho a Miroslava Kanalu, za členov návrhovej komisie Mgr. Tomáša 
Sztyahulu a Gejzu Nagya. 
Prítomní návrhy jednoznačne schválili. 
 
K bodu 2: 
Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutými zmenami v Rokovacom poriadku, ktoré 
vypracovala na to určená komisia: 
Čl.3/1 – návrh: zmeniť termín prípravy valného zhromaždenia z 1 mesiaca na 7 dní 
Čl. 4/1 – pozvánka na riadne zasadnutie valného zhromaždenia sa doručí najmenej 5 dní 
pred zasadnutím 
Čl.4/2 – lehota doručenia na mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia z 5 na 3 dni 
Čl.5/6 – môže splnomocniť osobu, ktorá zastupuje iného člena Občianskeho združenia Ipeľ – 
Hont 
 
K tomu bol podaný návrh určiť maximálny počet splnomocnení pre jednu osobu alebo 
schváliť neobmedzený počet splnomocnení.  
 
Za schválenie max. 3 hlasov splnomocnenia na zasadnutiach:            0 prítomných členov 
Za schválenie max. 5 hlasov splnomocnenia na zasadnutiach:             7 prítomných členov 
Za schválenie neobmedzeného počtu splnomocnení na zasadnutiach:    8 prítomných členov 



Zdržal sa hlasovania:                   2 prítomní členovia 
Prítomní členovia schválili neobmedzený počet splnomocnení na zasadnutiach združenia. 
 
Čl.7/6 – minimálny počet prítomných na rokovaniach v náhradnom termíne - 1/3 všetkých 
členov združenia, t.j. aktuálne 16 členov  
Čl.7/7 – Hlasovacia disponibilnosť člena je zreteľne vyznačená z dôvodu správneho 
spočítania hlasov. 
Čl. 7/9 – Predsedajúci prečíta uznesenie z rokovania predchádzajúcej schôdze a zodpovední 
informujú o stave jeho plnenia. 
 
 
Mgr. T. Sztyahula: 
Zasadnutie nemá právo vyzvať niekoho povinne sa vyjadriť, lebo je to protizákonné! 
 
Čl. 8/5: Valné zhromaždenie je oprávnené vyžiadať si k prerokúvanej problematike alebo 
k jednotlivým otázkam, ktoré sú obsiahnuté v rokovacom materiáli, alebo sa vyskytli 
v priebehu rokovania vyjadrenie ktoréhokoľvek člena alebo zamestnanca Občianskeho 
združenia Ipeľ – Hont, ktorý môže svoje vyjadrenie predniesť na vyzvanie predsedajúceho. 
 
Ing. A. Kürthy: 
navrhol namiesto výrazu „povinný“ uviesť „môže“ 
Mgr. Š. Kuczman: 
návrh celkom vynechať bod 8.5 
 
Za zmenu nového výrazu „môže“:  10 prítomných členov 
Za vynechanie bodu 8.5:      5 prítomných členov 
Zdržal sa hlasovania:       2 prítomní členovia 
 
Prítomní členovia schválili zmeniť výraz „povinný“ na výraz „môže“. 
 
Mgr. T. Sztyahula:  
Čl. 6.5 a čl. 11.3 sú v rozpore, preto navrhuje opraviť: „ak v tomto rokovacom poriadku nie je 
určené inak...“ 
 
Za pripísanie znenia v čl. 11.3:   17 prítomných členov 
Proti:         0 
Zdržal sa hlasovania:                   0 
 
 
 
Predsedajúci oboznámil prítomných aj s návrhom zmeny Stanov združenia: 
Po počiatočnej rozprave k tomuto bodu bol návrh stiahnutý z rokovania a bude prerokovaný 
na najbližšej schôdzi združenia. 
 
K bodu 3: 
Ing. A. Gubišová, manažérka združenia predniesla členom  Výročnú správou združenia za rok 
2012, ktorá správa bola prvý krát vypracovaná v činnosti združenia. (viď v prílohe). 
Pripomienky členov neboli zaznamenané, členovia združenia zobrali na vedomie Výročnú 
správu združenia za rok 2012. 
 



Návrh plánu činnosti združenia na rok 2014 – Ing. A. Gubišová: 
Plán práce vyplýva z jednotlivých úloh MAS podľa termínov napr. vyhlásených výziev atď. 
(viď v prílohe) 
 
Za schválenie návrhu činnosti združenia na rok 2014:  17 prítomných členov 
Proti:           0 
Zdržal sa hlasovania:         0 
 
 
 
K bodu 4: 
Úhrada členských príspevkov – aktuálna informácia je z októbra 2013.  Z roku 2012 má 
Mesto Šahy nedoplatok, ktorý nebol riešený. Bola riešená len výška členského príspevku 
v roku 2013. Preto manažérka združenia navrhla zmeniť pre Mesto Šahy členský príspevok za 
neuhradený rok 2012 z 779.30 € na 100.- €, ktorá je už vyrovnaná. 
 
Za zmenu členského príspevku pre Mesto Šahy na 100.- €:  15 prítomných členov 
Proti zmeny:          2 prítomní členovia 
Zdržal sa hlasovania:         0  
Prítomní členovia schválili zmeniť Mestu Šahy členský príspevok na sumu 100.- €. 
 
 
K bodu 5: 
Predsedajúci požiadal členov do konca januára 2014 nahlásiť aktuálny počet občanov 
v jednotlivých obciach, aby bolo možné stanoviť výšku členského príspevku pre jednotlivé 
obce. 
Ďalej oznámil prítomným dátum krajského seminára MAS NSK, ktorý sa uskutoční 19. 12. 
2013 o 11.00 v Kultúrnom dome vo Veľkých Turovciach. Vyzval starostov, ktorí záujem, aby 
do konca týždňa nahlásili svoju účasť. 
 
Manažérka združenia tiež požiadala starostov o spoluprácu pri zapájaní ZRPŠ pri školách. 
Tým by sa aj oni mohli uchádzať o získanie finančných prostriedkov od NSK. 
 
Člen návrhovej komisie Mgr. Tomáš Sztyahula predniesol návrh na uznesenie, ktorý je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 
Za schválenie:  17 prítomných členov 
Zdržal sa:    0 členov 
Proti:             0 členov 
 
K bodu 6 : 
Predsedajúci Jaroslav Péter sa poďakoval prítomným za účasť a uzavrel valné zhromaždenie. 
 
Vo Veľkých Turovciach, dňa 13. 12. 2013    
Zapísala: Monika Jámborová 
 
Overovatelia: 

Jozef Gyurkovics  Ing. Attila Kürthy    
 
 



Uznesenie 
z 5. Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ-Hont 

zo dňa 12.12.2013  
konaného na Obecnom úrade v Hrkovciach 

 
Valné zhromaždenie združenia  
 
Schvaľuje: 
 

1. Zmenu programu Valného zhromaždenia v zmysle návrhu predsedajúceho zasadnutia 
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Tomáš Sztyahula, Gejza Nagy 
3. Overovateľov zápisnice: Ing. Attila Kürthy, Miroslav Kanala 
4. Zapisovateľa zápisnice: Monika Jámborová 
5. Rokovací poriadok valného zhromaždenia združenia v zmysle pozmeňujúcich návrhov 
6. Návrh plánu činnosti združenia na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu 
7. Členský príspevok Mestu Šahy na 100,- € za rok 2012 
8. Stiahnutie návrhu zmeny stanov združenia z rokovania 

 
 
 
Berie na vedomie: 
 

1. Výročnú správu o činnosti združenia za rok 2012 v zmysle predloženého návrhu 
2. Informácie o úhrade členských príspevkov 
3. Informáciu o konaní Krajskej konferencie na nové programové obdobie dňa 

19.12.2013 o 9.00 v KD vo Veľkých Turovciach 
4. Informáciu o možnosti uchádzania sa o členstvo ZRPŠ do združenia I 

 
 

 
 
 
Vo Veľkých Turovciach, dňa 13.12.2013   
 
 

 
 
 
Jaroslav Péter, podpredseda Predsedníctva 
Občianskeho združenia Ipeľ-Hont  
2. štatutárny zástupca 


