
Zápisnica 

z valného zhromaždenia Občianskeho združenia  Ipeľ - Hont konaného dňa 12. 4. 2018 

o 10:30 hod. na Mestskom úrade v Šahách. 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 28, z toho 9 splnomocnení. 

 

K bodu č. 1:  

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

nadpolovičná väčšina a zasadnutie nie je uznášaniaschopné. Schôdzu otvoril v náhradnom 

termíne. 

 

Predniesol návrh na program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Prerokovanie výročnej správy združenia za rok 2017, vrátane hospodárenia združenia. 

4. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2018. 

5. Schválenie odmien členom manažmentu združenia za rok 2017. 

6. Informácia o zámeroch v rámci Nástroja 1 LEADER NSK v zmysle VZN NSK č. 2/2017. 

7. Schválenie zapojenia sa združenia do medzinárodnej spolupráce s Börzsöny-Duna-Ipoly 

Vidékfejlesztési Egyesület a partnerom z Estónska. 

8. Schválenie smerníc kancelárie združenia: 

a. Pravidlá tvorby interných predpisov č. 01/2018 

b. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia č. 02/2018 

c. Pracovný poriadok č. 03/2018 

d. Organizačný poriadok č. 04/2018 

e. Obeh a kontrola účtovných dokladov č. 05/2018 

f. Výkon finančnej kontroly č. 06/2018 

g. Používanie a evidencia pečiatok č. 07/2018 

9. Návrh rozpočtu na animačné náklady – základná alokácia. 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo program zasadnutia podľa hore uvedeného. 

 

K bodu č. 2: 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Bc. Máriu Kajaszovú. Za členov návrhovej komisie 

navrhol Karola Kósu a Ing. Anikó Szkladányi Helység. Za overovateľov navrhol Mgr. 

Štefana Kuczmana a Jozefa Gyurkovicsa. 

 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom zložení. 

 

 



K bodu č. 3: 

Spolu s pozvánkou na zasadnutie valného zhromaždenia boli zaslané všetky prerokované 

materiály, medzi nimi aj Výročná správa o činnosti združenia a hospodárenie združenia 

v roku 2017. 

 

Predsedajúci vyzval prítomných k pripomienkovaniu týchto dokumentov. Prítomní nemali 

námietky a dokumenty zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 4: 

 

Ing. A. Gubišová predniesla návrh rozpočtu, ktorého súčasťou je návrh výšky členského 

príspevku pre členov na rok 2018. Navrhla výšku príspevku pre verejný sektor vo výške 180,- 

Eur a pre neverejný sektor vo výške 10,- Eur.  

 

Prítomní návrh jednohlasne schválili. 

 

   

K bodu č. 5:  

 

V zmysle zaslaných dokumentov predniesla manažérka MAS návrh na odmeny pre 

manažment MAS za rok 2017 nasledovne: 

Manažér MAS:          2 800,- Eur 

Účtovník združenia:    600,- Eur 

Asistent manažéra MAS: 400,- Eur 

 

Prítomní návrh jednohlasne schválili bez pripomienok. 

 

 

K bodu č. 6: 

Ing. Gubišová informovala o  Nástroji 1 LEADER NSK v zmysle VZN NSK č. 2/2017. 

Informovala o vyhlásenej výzve a jej uzatvorení 28. 5. 2018. Vyzvala prítomných, aby 

bezodkladne zaslali do kancelárie MAS svoje zámery. 

 

Prítomní zobrali informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu č. 7: 

 

Ing. A. Gubišová predniesla návrh na partnerstvo v medzinárodnom projekte spolupráce s 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a partnerom z Estónska. Jedná sa o partnera 

z Maďarska, ktorý rieši regionálne produkty a partnera z Estónska, ktorý rieši udržanie 

mladých v regióne. Chceli by sme po výzve vypracovať projekt na vzdelávanie sa a spoznanie 

typických produktov a služieb južného Hontu na Slovensku, ktorého súčasťou je aj naša 



MAS. Podporili by sme aj regionálnych producentov, ktorí by sa mohli uchádzať o regionálnu 

značku Hont. 

 

Prítomní z návrhom jednohlasne súhlasili. 

 

 

K bodu č. 8 

 

Predsedajúci predniesol návrh na schválenie smerníc kancelárie združenia: 

a. Pravidlá tvorby interných predpisov č. 01/2018 

b. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia č. 02/2018 

c. Pracovný poriadok č. 03/2018 

d. Organizačný poriadok č. 04/2018 

e. Obeh a kontrola účtovných dokladov č. 05/2018 

f. Výkon finančnej kontroly č. 06/2018 

g. Používanie a evidencia pečiatok č. 07/2018 

 

Prítomní jednohlasne odsúhlasili návrhy smerníc bez pripomienok. 

 

 

K bodu č. 9: 

 

Ing. A. Gubišová predniesla návrh rozpočtu na animačné náklady – základná alokácia vo výš-

ke. Prítomní pripomienkovali, aby označenie obce ako člena MAS nebolo len s jednoduchou 

tabuľkou, ale zhotovením informačnej tabule so stojanom v rovnakom prevedení pre každú 

obec. 

 

Prítomní uložili manažérke združenia upraviť rozpočet podľa pripomienky. 

 

Prítomní schválili rozpočet s pripomienkou. 

 

K bodu 10: 

 

Ing. A. Gubišová informovala o situácii v príprave implementácie stratégie CLLD. Poprosila 

starostov o spoluprácu v prerozdeľovaní dotácie z PRV a IROP tak, aby sa mohli všetci uchá-

dzať o dotácie a mohli byť využité všetky opatrenia.  

 

V Šahách dňa 12. 4. 2018. 

 

Zapísala: Bc. Mária Kajaszová. 

 


