Zápisnica
z valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ - Hont konaného dňa 04. 10. 2018
o 9:30 hod. na Obecnom úrade v Horných Semerovciach.

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 24, z toho 6 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. Schválenie výzvy na predkladanie ZONFP 7 / ipel-hont / 2018.
4. Schválenie výberovej komisie na výber projektov v rámci výzvy 7/ ipel-hont / 2018
5. Návrh na zmenu člena predsedníctva združenia z dôvodu konfliktu záujmov zamestnanca
kancelárie MAS – Bc. Jana Képešová.
6. Návrh na voľbu člena dozornej rady po odstúpení Ing. Mgr. Tomáša Sztyahulu z postu
starostu obce.
7. Informácia o projekte medzinárodnej spolupráce s Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület a partnerom z Estónska.
8. Informácia o schválení dotácie na animačné náklady.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 Eriku Holomekovú a Mgr. Tomáša Pásztora. Za overovateľov navrhol Mgr. Štefana
Gregora a Anikó Helység Szkladányi
Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom zložení.

K bodu č. 3:
Ing. Agnesa Gubišová informovala o podpise zmluvy o NFP, ako aj o výške dotácie pre
jednotlivých žiadateľov. Žiadosti sú pripravené, žiadatelia si priebežne vypracovávajú verejné
obstarávania a teda každý žiadateľ bude aj prijímateľ dotácie. Výzva bude vyhlásená od 05.
10. 2018 do 12. 10. 2018.

Prítomní nemali námietky a dátum vyhlásenia výzvy jednohlasne schválili.
K bodu č. 4:
Ing. Agnesa Gubišová prečítala členov Výberovej komisie Občianskeho združenia Ipeľ –
Hont na výber projektov v rámci výzvy 7 / ipel-hont / 2018. Ako ďalšieho člena výberovej
komisie navrhla Ing. Gubišová PaedDr. Tibora Balogha.
Prítomní návrh schválili, jeden sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 5:
Návrh na zmenu člena predsedníctva združenia je potrebné kvôli konfliktu záujmov, nakoľko
Bc. Jana Képešová je zamestnankyňa kancelárie MAS. Ing. A. Gubišová navrhla nového
člena predsedníctva združenia p. Máriu Berkulovú – štaturár Občianskeho združenia Charitas
Saag.
Prítomní návrh jednohlasne schválili.

K bodu č. 6:
Ing. Gubišová prečítala súčasných členov dozornej rady. Z dôvodu vzdania sa Ing. Mgr.
Tomáša Sztyahulu z postu starostu obce Horné Turovce je potrebné doplniť člena dozornej
rady. Ako návrh za nového člena dozornej rady určila Ing. Agnesa Gubišová Petra Vargu,
terajšieho starostu obce Horné Turovce. Dozorná rada bola taktiež vyzvaná vykonať kontrolu.
Prítomní návrh jednohlasne schválili.

K bodu č. 7:
Ing. A. Gubišová informovala o projekte medzinárodnej spolupráce s Börzsöny-Duna-Ipoly
Vidékfejlesztési Egyesület a partnerom z Estónska. Nepristúpili sme na spoluprácu s nimi
nakoľko u nás ešte neprebehli žiadne výzvy a nepoznáme zámery ich aktivít.
Prítomní informáciu zobrali na vedomie.

K bodu č. 8
Ing. A. Gubišová informovala členov o schválení dotácie na animačné náklady – základná
alokácia vo výške 33 000 €. V septembri bol zaslaný podpísaný návrh zmluvy na PPA.
Prítomní informáciu zobrali na vedomie.

K bodu 9:
Ing. A. Gubišová informovala o kontrole na mieste k Žiadosti o platbu č. 1 z ministerstva.
Nebola dodržaná podmienka v pôvodnej pracovnej zmluve Ing. Miloša Kačániho, ktorý napriek pružnému pracovnému času mal pracovnú dobu ako Home Office. Home office sa nemôže kombinovať s pružným pracovným časom, preto došlo ku kráteniu financií o 2 258,96
€.Po kontrole došlo k úprave pracovnej zmluvy dodatkom Ing. Miloša Kačániho.
Prítomní informáciu zobrali na vedomie s pripomienkou vytvorenia variantného riešenia na
úhradu nedoplatku.

V Šahách dňa 05. 10. 2018.
Zapísala: Bc. Mária Kajaszová.

