
Zápisnica 
 

z 3. Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ-Hont 
zo dňa 20. 08. 2013 o 10.00 hod. 

konaného na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 23 členov OZ 
 
K bodu 1: 
 
Schôdzu otvoril Jaroslav Péter, podpredseda predsedníctva OZ Ipeľ-Hont. 
Konštatoval, že na rokovaní nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov a preto zvolal 
schôdzu v náhradnom termíne a to s posunutím rokovania o 30 minút, na 10. 30 hod. 
Po posunutí začiatku rokovania stále nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, 
preto podľa rokovacieho poriadku OZ Ipeľ - Hont prítomní členovia rozhodujú nadpolovičnou 
väčšinou prítomných členov. 
 
Predsedajúci predložil program nasledovne: 

1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov a návrhovej komisie  
3. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie výzvy č. 2 /ipel-hont/ 2013 a príslušných 

dokumentov k výzve 
4. Návrh na schválenie členov výberovej komisie k vyhodnoteniu ŽoNFO k výzve č. 2 

/ipel-hont/ 2013 
5. Iné 
6. Diskusia 
7. Záver 

Prítomní členovia program rokovania schválili bez pripomienok. 
 
K bodu 2: 
 
Predsedajúci rokovania za zapisovateľa určil Moniku Jámborovú, za overovateľov zápisnice 
navrhol Jozefa Gyurkovicsa a Ing. Attilu Kürthyho, za členov návrhovej komisie Ing. Anikó 
Helységovú a Karola Kósu. 
Prítomní návrhy predsedajúceho jednoznačne schválili. 
Zdržal sa hlasovania: 1 člen /Ing. A. Helységová/ 
 
K bodu 3: 
 
Ing. Agnesa Gubišová, projektová manažérka združenia  preniesla  návrh na vyhlásenie výzvy  
č. 2 / 2013 a všetky dokumenty s ňou spojené. Odovzdanie žiadostí navrhla na dni od  
05. 09. 2013 do 12. 09. 2013 do 14.00 hodiny. Miesto odovzdaní bude Obecný úrad vo 
Veľkých Turovciach. Žiadosť bude zverejnená na webovej stránke združenia. Upozornila na 
Prílohy, ktoré je potrebné v plnom rozsahu priložiť. Navrhla zmenu v počte odovzdaných 
rovnopisov na 2 kusy z dôvodu, že jeden exemplár sa odovzdáva na NSK. Najdôležitejší 
dokument je usmernenie výzvy s dodatkom č. 1 – 2 – 3, ktorý rieši problematiku 
administrácie. Starostovia obcí si môžu žiadať informácie od projektovej manažérky. 



Zo strany členov nepribudol iný návrh, preto podpredseda OZ dal na schválenie navrhnutý 
zoznam.  
Za schválenie:  23 prítomných členov 
Zdržal sa:     0 
Proti:                  0 členov 
 
 
 
K bodu 4: 
Ďalej pani  Ing. A. Gubišová predniesla návrh 7-člennej Výberovej komisie na výber výziev  
č. 2 /ipel-hont/ 2013 nasledovne: 

- Mgr. Štefan Kuczman, starosta obce Lontov 
- Mgr. Tomáš Sztyahula, starosta obce Horné Turovce 
- Juraj Kiss, starosta obce Hokovce 
- Ing. Štefan Bugyi, riaditeľ ZSŠ Šahy 
- Karol Kósa, predseda TJ Družstevník Veľké Turovce 
- Ing. Katarína Harnová, FO, Šahy 
- Alexander Balla, OZ sv. J. Nepomuckého Slatina 

 
Zo strany členov nepribudol iný návrh, preto podpredseda OZ dal na schválenie navrhnutý 
zoznam.  
Za schválenie:    22 prítomných členov 
Zdržal sa:     1 člen (Ing. Š. Bugyi) 
Proti:                  0 členov 
 
 
K bodu 5: 

- Úhrada členských príspevkov – počká sa do konca augusta, potom sa rozposielajú 
výzvy na úhradu  

- Riešenie 2.štatutára OZ – Ing. Gubišová informovala o výsledku preverenia voľby 2. 
Štatutára združenia. Podľa výkladu právnika bolo rozhodnutie s odôvodnením 
správne a v zásade nemenilo fungovanie MAS. 

- Podpredseda OZ dal návrh do 30. bežného roka predkladať výročnú správu za rok 
2012 a do 31. 12. 2013 ho schváliť 
Členovia OZ jednoznačne schválili tento návrh. 
 

- Informačné  tabule – budú zrealizované naraz a budú jednotné, objednajú sa naraz za 
cenu cca. 20.- €/ks. Úhradu uskutoční združenie a prefakturuje náklady 
zainteresovaným obciam. 

 
 
K bodu 6: 
Z. Srna, starosta obce Sazdice navrhol rokovať s tými, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú 
rokovaní združenia. 
Ing. A. Gubišová, projektová manažérka navrhla zosúladiť a prerokovať rokovací poriadok 
a zjednodušiť ho. V štatúte je možné riešiť členstvo združenia. Súčasne treba oslovovať ľudí, 
ktorí by radi pracovali v OZ a to hlavne z neverejného sektoru. 



J. Péter, podpredseda OZ navrhol založiť pracovný tím, ktorý si k tomu sadne a bude riešiť 
túto záležitosť. 
 
Na minulom Jaroslav Péter informoval o rokovaní usporiadanom NSK v Horných Štitároch. 
Zástupcovia NSK naznačili možnosť, že bude možné, že v nasledujúcom programovom 
období budú zlúčené MAS a minimálny počet obyvateľov v MAS bude 20 000. V tejto 
súvislosti je možné uvažovať o zlúčení s časťou regiónu bývalého Hontu – Pukanec - 
Santovka.  
Á. Bazsó, starosta obce Slatina: Lepšie by bolo osloviť k vstupu do nášho OZ 2 - 3 obce 
z regiónu, kde ešte nepracuje MAS. 
Pripomienka projektovej manažérky:  momentálne chýba do počtu cca 900 občanov. 
 
Návrh na členov rokovacieho tímu, ktorí dajú návrh zmeny na stanovy a rokovací poriadok 
a na ďalšom zhromaždení ho predložia na schválenie: 
 

- Ing. Attila Kürthy, starosta obce Demandice 
- Jaroslav Péter, podpredseda OZ, starosta obce Veľké Turovce 
- Zoltán Srna, starosta obce Sazdice 
- Karol Kósa, predseda TJ Družstevník Veľké Turovce 
- Ing. Agnesa Gubišová, projektová manažérka OZ, ZOPS Hont-Poiplie 

 
Za schválenie:  23 prítomných členov 
Zdržal sa:     0 členov 
Proti:     0 členov 
 
Návrh uznesenia: predseda návrhovej komisie Ing. A. Helységová predniesla návrh na 
uznesenie, ktorý je súčasťou tejto zápisnice. 
Za schválenie:  23 prítomných členov 
Zdržal sa:    0 členov 
Proti:             0 členov 
 
 
K bodu 8 : 
Predsedajúci Jaroslav Péter sa poďakoval prítomným za účasť a uzavrel valné zhromaždenie. 
 
 
 
Vo Veľkých Turovciach, dňa 26. 08. 2013 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Gyurkovics   ......................................... 
 
Ing. Attila Kürthy   ......................................... 
 
Zapisovateľka: 
Monika Jámborová   ......................................... 

 



Uznesenie 
 

z 3. Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ-Hont 
zo dňa 23. 08. 2013  

konaného na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 
 
Valné zhromaždenie združenia  
 
schvaľuje: 
 

1. Program Valného zhromaždenia 
 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anikó Helység – predseda komisie, Kósa Karol 
Overovateľov zápisnice: Jozef Gyurkovics, Ing. Attila Kürthy 

 
3. Vyhlásenie výzvy č. 2 /ipel-hont/ 2013 a príslušné dokumenty k výzve 
 
4. Výberovú komisiu na vyhodnotenie žiadostí o nenávratný finančný  príspevok k výzve 

č. 2 /ipel-hont/ 2013 v nasledovnom zložení: Mgr. Š. Kuczman, Mgr. T. Sztyahula, J. 
Kiss, Ing. Š. Bugyi, K. Kósa, K. Harnová, A. Balla 
 

5. Termín predloženia výročnej správy činnosti OZ za rok 2012 do konca kalendárneho 
roka 2013 a v budúcnosti vždy do konca júna za uplynulý kalendárny rok 
 

6. Komisiu na zmenu stanov a rokovacieho poriadku v zložení: Ing. A. Kürthy, J. Péter, Z. 
Srna, K. Kósa, Ing. A. Gubišová 
 
 
 
 

 
Vo Veľkých Turovciach, dňa 26. 08. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Péter, podpredseda Predsedníctva 
Občianskeho združenia Ipeľ-Hont  
 


