
Zápisnica 

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

o 9:00 hod. na Obecnom úrade v Horných Turovciach. 

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny, 24, z toho 5 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. Aktualizácia stanov združenia v zmysle systému riadenia CLLD v platnom znení 

4. Aktualizácia Stratégie CLLD – komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - 

Hont v zmysle systému riadenia CLLD v platnom znení  

5. Aktualizácia Pracovného poriadku združenia. 

6. Riešenie konfliktu záujmov štatutárnych zástupcov združenia z verejného sektora 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

K bodu č. 1:  

Valné zhromaždenie schválilo program zasadnutia.   

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

 

 

K bodu č. 2: 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Bc. Máriu Kajaszovú.  

Za členov návrhovej komisie navrhol Ing. Attilu Kürthyho a Ing. Agátu Gasparíkovú. Za 

overovateľov navrhol Mgdalénu Tóthovú a Petra Vargu.  

 

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

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

 

K bodu č. 3: 

Ing. Agnesa Gubišová predstavila Stanovy Občianskeho združenia novozvoleným starostom. 

Stanovy boli premietnuté a upozornilo sa na všetky vykonané aktualizácie v nich. 

 

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

Prítomní nemali námietky a aktualizáciu stanov schválili.  



 

K bodu č. 4: 

Ing. Agnesa Gubišová predstavila novozvoleným starostom Stratégiu CLLD komunitne 

riadeného rozvoja územia Občianskeho združenia Ipeľ-Hont, ktorá bola tiež premietnutá 

a upozornila na všetky vykonané aktualizácie, ktoré bolo treba vykonať do 14. 12. 2018.  

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

Prítomní Stratégiu CLLD schválili. 

 

K bodu č. 5:  

Manažérka MAS predniesla žiadosť ekonomického manažéra Ing. Miloša Kačániho o zmenu 

základného pracovného času, platného v popoludňajších hodinách. Odôvodnil to tým, že ako 

zamestnanec s kráteným pracovným úväzkom, pracujúcim prevažne v popoludňajších 

hodinách nemám možnosť využitia pružného pracovného času, pretože takmer celý vypĺňa 

základný pracovný čas. Manažérka MAS vysvetlila prítomným, že pri dlhodobej PN Bc. 

Képešovej je potrebná každá každá pracovná sila a nebolo by dobré, aby ekonomický manažér 

prehodnotil svoje zotrvanie v pracovnom pomere v kancelárii MAS. Prítomným doporučila 

návrh schváliť. 

 

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

Prítomní schválili návrh na zmenu pracovného poriadku združenia a vypracovania dodatku ku 

zmluve ekonomického manažéra. 

 

 

   

K bodu č. 6:  

Ing. Agnesa Gubišová upozornila na konflikt záujmov štatutárnych zástupcov združenia, 

nakoľko  predseda aj podpredseda sú zástupcovia verejného sektora a v prípade výziev na 

predkladanie ŽoNFP by došlo ku konfliktu záujmov. Manažérka združenia preto navrhla za 

člena predsedníctva združenia zvoliť Ing. Ivetu Majerčíkovú a odvolať terajšieho člena 

predsedníctva Mgr. Tomáša Pásztora. 

 

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.  

Prítomní návrh schválili. 

 

K bodu č. 6: 

V diskusii nemal nikto žiadne dotazy.  

 

 

 

V Šahách dňa 13. 12. 2018. 

 

Zapísala: Bc. Mária Kajaszová. 


