
Zápisnica  

z I. valného zhromaždenia OZ Ipeľ - Hont konaného dňa 28. 01. 2015 o 9:00 hod.  

na Obecnom úrade vo Veľkých Turovciach 

 

K bodu č. 1. Valné zhromaždenie otvorila Mgr. Mária Murínová, predsedníčka združenia. 

Privítala prítomných a k vedeniu zasadnutia odovzdala slovo Jaroslavovi Péterovi, 

podpredsedovi združenia.  

 

K bodu č. 2. J. Péter, podpredseda OZ privítal prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je 

uznášaniaschopné a oboznámil ich s programom rokovania.  

Prítomní členovia:  27 členov + 12 splnomocnení (viď v prílohe zápisnice)  

Pozn. jeden člen z 39-ych sa na zasadnutie dostavil neskoršie ( M. Tóthová, starostka obce Ip. 

Úľany – hlasovala od bodu programu č. 7   ) 

Po otvorení navrhol a dal hlasovať nasledovný program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba orgánov združenia 

4. Prerokovanie návrhu plánu práce na rok 2015 

5. Prerokovanie výročnej správy združenia 

6. Stav úhrad členských príspevkov 

7. Návrh rozpočtu na rok 2015, schválenie výšky príspevku členov na rok 2015 

8. Info o projektovej činnosti za rok 2014, správa o využití dotácie NSK 

9. Návrh zmeny stanov združenia 

10. Schválenie geografického vymedzenia územia pôsobnosti MAS 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

Ing. Štefan Gregor pred hlasovaním navrhol vynechať bod č. 3 – Voľba orgánov združenia. 

Svoju žiadosť neodôvodnil.  

Hlasovanie:  za návrh zmeny programu  - 22  členov 

   proti zmene programu -  9 členov 

   zdržal sa hlasovania  -  7 členov  

 



Valné zhromaždenie schválilo program zasadnutia rokovania s navrhnutou zmenou  - 

vynechá sa bod č. 3. 

Predsedajúci za zapisovateľa určil M. Jámborovú, do návrhovej komisie navrhol: 

Ing. Mgr. T. Sztyahulu a Mgr. Š. Kuczmana,  

za overovateľov Ing. A. Szkladányi Helység a Bc. Janu Képešovú.  

Hlasovanie:    za    37 členov 

   Proti    0 

   Zdržal sa hlasovania  1 člen (Ing.  Mgr. T. Sztyahula) 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v tomto zložení. 

K bodu 4. Ing. A. Gubišová projektová manažérka združenia vypracovala plán práce na rok 

2015, ktorý bol zaslaný všetkým členom. Vyzvala prítomných, aby sa k nemu vyjadrili. Keďže 

neboli žiadne pripomienky, predsedajúci požiadal hlasovať. 

Hlasovanie:  za:    36 členov 

   proti:    0= 

   zdržal sa hlasovania:  2 členovia 

Valné zhromaždenie schválilo plán práce na rok 2015 podľa predneseného materiálu. 

  

K bod č. 5. Ing. A. Gubišová manažérka vypracovala  Výročnú správu združenia za rok 2014, 

ktorá tiež bola súčasťou zaslaného materiálu.  Ing. A. Szkladányi  Helység mala pripomienku 

doplniť do správy aktuálne členstvo združenia. Ing. Gubišová uznala túto pripomienku za 

správnu.  

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu OZ Ipeľ-Hont. 

 

K bodu č. 6 Ing. A. Gubišová manažérka oboznámila prítomných so stavom úhrad, všetky 

členské obce majú uhradené členské príspevky, fyzické osoby to majú omeškanie, najviac 2 

roky. Bola schválená aktualizácia členskej základne. Je potrebné riešiť čo so subjektmi, ktoré 

neplatia alebo už medzitým zanikli. Z 20-tych subjektov z neverejného sektora by bolo 

vhodné získať aspoň piatich aktívnych a ostatné vylúčiť. Členovia k tomu poznamenali, že 

najvhodnejšie by bolo vyrozumieť členov o nezaplatených záväzkoch. Všetci dostanú výzvy 

formou výmerov. Niektorí sa na rokovaní vyjadrili, že túto výzvu v minulosti nedostali. 

Návrhom pána Z. Srnu bolo zo strany vedenia združenia obciam písomne zaslať mená členov 

z neverejného sektoru  jednotlivých obcí, ktorí nemajú zaplatené členské, keďže členstvo sa 

potvrdzuje tým, že člen zaplatí členský príspevok.  



Ing. A. Gubišová – budú zaslané žiadosti, ale združenie nikoho nemôže nútiť, aby bol a zostal 

členom. Zánik členstva hovorí o vystúpení s písomným oznámením. Aktualizácia členstva sa 

bude riešiť cez obecné úrady. 

 

K bodu č. 7 Ing. A. Gubišová v zmysle návrhu Predsedníctva predniesla dva varianty 

rozpočtu: 

Variant 1 – pri aktívnom členstve Mesta Šiah 

Variant 2 – pri pasívnom členstve Mesta Šiah 

Ing. Š. Gregor primátor Mesta Šahy oznámil prítomným, že znova budú aktívnym členom 

združenia a vyplatia  tento rok členský príspevok v plnej výške. 

Ing. A. Gubišová však naznačila, že podľa stanov čl. 4 bod 4 „pasívne členstvo má člen, ktorý 

nemá riadne vysporiadané všetky záväzky voči združeniu“ a „aktívny člen je ten, ktorý má 

riadne uhradené všetky svoje záväzky voči združeniu“.  

Medzi členmi došlo k diskusii s rôznymi mienkami, na záver bolo vydiskutované, že 

symbolický príspevok 100,-Eur bol Mestu Šahy schválený a riadne uhrádzaný. Tým pádom 

nemôže byť rozdiel medzi riadnym členským príspevkom a symbolickým príspevkom 

považovaný za pohľadávku združenia. 

Ďalej manažérka združenia predstavila časti rozpočtu podľa príjmov a výdavkov.  

K rozpočtu neboli žiadne pripomienky, preto predsedajúci požiadal členov hlasovať. 

Hlasovanie rozpočtu Variant 1 – aktívne členstvo Mesta  Šiah: 

- Prítomná M. Tóthová starostka obce Ip. Úľany 

za   39 členov 

proti   0 

zdržal sa hlasovania 0 

Valné zhromaždenie schválilo rozpočet Variant 1 – pri aktívnom členstve Mesta Šiah. 

Na základe toho nasledovalo hlasovanie o výške členského príspevku. 

Hlasovanie za sumu 0,15 €/obyvateľ/rok: 

za    39 členov    

proti    0 

zdržal sa hlasovania  0 

Valné zhromaždenie schválilo sumu členského príspevku 0,15 € na obyvateľa obce. 

 

K bodu č. 8 Ing. A. Gubišová informovala o povinnosti združenia vypracovať a zaslať do 15. 

januára bežného roka správu o využití dotácie z rozpočtu NSK, ktorá má svoju obvyklú 

osnovu a prílohy. Táto povinnosť bola splnená. 



Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o dotáciách a projektovej činnosti. 

 

K bodu č. 9: 

Predsedajúci predniesol návrh na zmeny stanov: 

1.  Článok 4, Členstvo, bod 6.), Zánik členstva 

• vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia najvyššieho orgánu o vylúčení 
nadpolovičnou väčšinou hlasov 

Návrh na doplnenie: 

• dôvodom na vylúčenie člena zo združenia je hrubé porušenie zmluvných podmienok 
o poskytnutí dotácie prostredníctvom združenia 

Prítomní na návrh Bazsó Arpáda schválili odročenie tohto návrhu zmeny. 

 

2.     Článok 4, Členstvo, bod 7.) 

Návrh na doplnenie: 

• Na základe výsledkov aktualizácie členstva konštatuje valné zhromaždenie počet členov a 
geografické územie pôsobnosti MAS. 

za    19 členov 

proti     6 

zdržal sa hlasovania  14 

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov v čl. 4 bod 7.  

 

K bodu č. 10 

Hlasovanie –  návrh geografického vymedzenia územia pôsobnosti MAS a zariadenia obcí do 

územia MAS 

za    33 členov 

proti     0 

zdržal sa hlasovania   6 

Valné zhromaždenie schválilo návrh geografického vymedzenia územia pôsobnosti MAS 

a zariadenia obcí do územia MAS. 

 

K bodu č. 11  



1. V diskusii ďalej pokračovali v téme informačného seminára, ktorý sa bude 

konať v Hronovciach 29. 1. 2015, na kktorý bolo pozvaných 60 obcí vrátane 

miest regiónu. Každá obec si má zvážiť, či je to pre ňu prioritou a či sa neho 

zúčastní. Pozvánky na toto stretnutie boli rozoslané neskoro, v ten istý deň sa 

koná aj snem ZMOS-u.  

2. Odznel argument o ukončení funkčného obdobia orgánov združenia v zmysle 

stanov skončením funkčného obdobia zástupcov samospráv, čo bolo 

najneskôr 15. 12. 2014. Z dôvodu stiahnutia návrhu na voľbu orgánov 

združenia hrozí nefunkčnosť orgánov.  

3. A. Bazsó navrhol legalizovať tri neformálne vetvy a vytvoriť tri skupiny 

v združení. Tieto skupiny by mali svojich zástupcov, ktorých by valné 

zhromaždenie volilo na ich návrhy. Dobrá spolupráca v rámci vetiev nebola 

spochybnená. 

4. Informácia o zaradení Mesta Šahy do turovskej vetvy odznela na dotaz Ing. 

Gregora. 

5. Mgr. M. Murínová predniesla svoj názor o práci MAS, združenie pracuje 

dobre, takisto aj predsedníctvo. Môže sa stať, že do predsedníctva nastúpi 

osoba, ktorá sa bude snažiť ale aj taký, kto rozbije OZ. Preto v skupinách budú 

musieť dobre zvážiť návrhy do orgánov podľa toho, kto ako pracoval, kto bol 

nápomocný pre obce a mesto. Súčasné predsedníctvo je životaschopné 

a naďalej bude schopné fungovať. 

6. Ing. A. Kürthy naznačil, že každému členovi záleží na tom, aby tento región 

fungoval tak ako doteraz. Ocenil, že sa už takmer mohol uchádzať o financie, 

a prejsť si školou zúčtovania dotácie, ktorá je dosť náročná. Bol by rád, keby 

sa združenie prepracovalo do veľkého Leadra v tomto zložení, v opačnom 

prípade by musel zvážiť členstvo svojej obce v združení.  

7. Členovia vyjadrili svoj názor na odročenie voľby členov orgánov združenia, 

a o existujúcej možnosti doplnenia predkladaného návrhu. Ing. Gregor vyslovil 

svoj záujem byť v predsedníctve ako člen. Zoltán Szrna argumentoval 

odročenie návrhu potrebou vyčkať výsledky aktualizácie členstva ku koncu 

februára 2015. 

8. Ing. K. Harnová účtovníčka OZ sa obrátila na členov s prosbou pri úhradách 

členských príspevkov  zadať meno subjektu a špecifikovať rok, za ktorý platí 

členské. Je to pre rýchlejšie zistenie platičov. 

K bodu 12. Návrh uznesenia  predniesol  Ing.  Mgr. T. Sztyahula. 

- Ing. Š. Bugyi riaditeľ OU Šahy opustil zasadnutie pred hlasovaním. 

Hlasovanie:  za prijatie návrhu uznesenia  38 členov 

   proti       0 

   zdržal sa hlasovania     0 

 



Valné zhromaždenie jednoznačne schválilo návrh na uznesenie zo zasadnutiaa valného 

zhromaždenia. 

K bodu 13.  Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného 

zhromaždenia. 

 

Vo Veľkých Turovciach, dňa 30. 01. 2015 

Zapísala: Monika Jámborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2015 

zo dňa 29. 01. 2015  

z I. zasadnutia valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ – Hont, 

konaného vo Veľkých Turovciach 

 

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Ipeľ – Hont 

1) Schvaľuje: 

 

a) zmenu programu rokovania: 

a. vypustiť z návrhu programu bod 3 

b) návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Mgr. T. Sztyahula, Mgr. Š. Kuczman 

 

za overovateľov zápisnice:  Ing. A. Szkladányi Helység, J.Képešová 

c) návrh Plánu práce na rok 2015 

d) návrh na výšku členského príspevku na rok 2015 

e) návrh rozpočtu Variant 1 

f) návrh geografického vymedzenia územia pôsobnosti MAS a zariadenia obcí do 

územia MAS 

g) zmenu Stanov združenia nasledovne: 

a. Na základe výsledkov aktualizácie členstva konštatuje valné zhromaždenie počet 
členov a geografické územie pôsobnosti MAS. 

 

2) berie na vedomie: 

 

a) výročnú správu združenia 

b) stav úhrad členských príspevkov členov združenia 

c) informácie o projektovej činnosti za rok 2014 

d) informácie o príprave a obsahu správy o využití dotácie z rozpočtu NSK za rok 2014 

e) príspevky diskutujúcich 

 

Vo Veľkých Turovciach dňa 29. 1. 2015. 

         

 

 

 

Jaroslav Péter 

                         Podpredseda združenia 


