Zápisnica
z valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ - Hont konaného dňa 13. 01. 2020
o 14:00 hod. na Mestskom úrade v Šahách
Schôdza sa uskutočnila v náhradnom termíne o 10.00 hod.
Prítomní – na začiatku rokovania 30, neskôr sa v priebehu rokovania sa dostavila 1 osoba, podľa
prezenčnej listiny, 24, z toho 6 splnomocnení.
Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Jaroslav Péter. Schôdzu otvoril v náhradnom
termíne.
Predniesol návrh na program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia.
2. Voľba orgánov zasadnutia.
3. Stav členskej základne MAS – schválenie dokumentu „Oznámenie o menej
významnej zmene v stratégii CLLD“.
4. Finančná analýza združenia MAS od roku 2018 do 2025.
5. Návrh rozpočtu na rok 2020.
6. Schválenie osôb vykonávajúcich administratívnu finančnú kontrolu – vedúci
zamestnanec a zamestnanec. Návrh na doplnenie skutočnosti do organizačného
poriadku kancelárie MAS.
7. Informácia o ukončení implementácie projektov z rozpočtu NSK za rok 2019.
8. Informácia o aktuálnych výzvach MAS na podopatrenia PRV.
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu č. 1:
Valné zhromaždenie schválilo program zasadnutia.
Hlasovanie za: 30 prítomných, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.
K bodu č. 2:
Predsedajúci určil za zapisovateľku Bc. Máriu Kajaszovú.
Za členov návrhovej komisie navrhol Eriku Holomekovú a Gejzu Nagya. Za overovateľov
navrhol Ing. Štefana Gregora a Ágnes Antal Nyustin.
Hlasovanie za: 28 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 2 hlasov.
Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom zložení.
K bodu č. 3:
Ing. Agnesa Gubišová informovala prítomných o aktualizácii personálnej matice a o oznámení
menej významnej zmeny.
Vystúpenie členov z Občianskeho združenia Ipeľ – Hont:
- Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Plášťovce, Plášťovce č. 345, 935
82, IČO: 34006923

-

Ladislav Koterík, ul. Ľ. Štúra 1129/37 Šahy, 936 01, IČO: 11987979
Mgr. Tibor Balogh – Pyro – Tech – Služby, Horné Semerovce 147, 935 84

Prijatie za člena:
- Norbert Koterík, Plášťovce č. 666, 935 82, IČO: 44788274
Hlasovanie: za: 30 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.
K bodu č. 4:
Na zasadnutie sa dostavila Ing. Mária Jaďuďová.
Ing. Agnesa Gubišová po rozdaní materiálov k finančnej analýze združenia MAS oboznámila
prítomných o stave od začiatku prevádzky kancelárie MAS až po predpokladané ukončenie.
Uviedla, že na základe zvyšovania daní mestom Šahy sa zvýši nájom kancelárie MAS z 300€
na 350€. Taktiež informovala o skrátení úväzkov zamestnancov.
Valné zhromaždenie finančnú analýzu združenia berie na vedomie.
K bodu č. 5:
Návrh rozpočtu bol prednesený tiež podľa predložených materiálov. Návrh na členský
príspevok pre verejný sektor je 180,00 €/člen a pre neverejný sektor 10,00€/člen.
Hlasovanie za: 31 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlas.
K bodu č. 6:
Ing. Agnesa Gubišová navrhla na podpisovanie finančných kontrol poveriť zamestnanca Ing.
Miloša Kačániho a vedúceho zamestnanca Ing. Agnesu Gubišovú.
Hlasovanie za: 31 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlas.
K bodu č. 7:
Ing. Agnesa Gubišová informovala o ukončených projektov z rozpočtu NSK za rok 2019.
Upozornila na nedostatky, ktoré sa vyskytli u viacerých žiadateľoch, aby sa predišlo
zbytočnému opätovnému dožadovaniu dokladov zo strany MAS a tiež o výlučnej úhrade
bankovým prevodom a nie v hotovosti. Momentálne výzva na rok 2020 ešte nie je vyhlásená,
v najbližších dňoch však môžeme očakávať zverejnenie.
Valné zhromaždenie informáciu berie na vedomie.
K bodu č. 8:
O aktuálnych výzvach MAS na podopatrenia PRV uviedla Ing. Agnesa Gubišová informáciu,
že výzva je vyhlásená do 17. 01. 2020. Žiaľ, do podopatrenia 6.4 sa ešte nikto neprihlásil.

V prípade, ak nebude o podopatrenie 6.4 záujem, je možnosť presunúť financie z podopatrenia
6.4 do 4.1. K dnešnému dňu je odovzdaných 5 ŽoNFP.
Valné zhromaždenie informáciu berie na vedomie.
K bodu č. 9:
V diskusii nemal nikto žiadny dotaz.
K bodu č. 10:
Erika Holomeková predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie za: 31 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasy.
K bodu č. 11:
V závere predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného
zhromaždenia.

V Šahách dňa 13. 01. 2020.

Zapísala: Bc. Mária Kajaszová

Overovatelia zápisnice
Ing. Štefan Gregor .................................

Ágnes Antal Nyustin .................................

Uznesenie
zo zasadnutia valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľ - Hont konaného dňa
18. 01. 2019 o 9:30 hod. na Obecnom úrade v Plášťovciach

Valné zhromaždenie:
Schvaľuje:
1. Program zasadnutia
2. Voľbu orgánov zasadnutia:
Zapisovateľka: Bc. Mária Kajaszová
Návrhová komisia: Erika Holomeková, Gejza Nagy.
Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Gregor, Ágnej Antal Nyustin
3. Prijatie za člena:
Norbert Koterík, Plášťovce č. 666, 93582 IČO: 11987979
Predloženú aktualizáciu personálnej matice
Oznámenie o menej významnej zmene.
4. Rozpočet na rok 2020
Výšku členských príspevkov členov združenia na rok 2020 nasledovne:
-

pre verejný sektor 180,00 EUR/obec

-

pre neverejný sektor 10,00 EUR/obec

-

pre ZSS Platan 10,00 EUR

5. Osoby vykonávajúce administratívnu finančnú kontrolu: vedúci zamestnanec: Ing.
Agnesa Gubišová a zamestnanec Ing. Miloš Kačáni.

Berie na vedomie:
1. Finančnú analýzu združenia MAS od roku 2018 do 2025.
2. Informáciu o ukončení implementácie projektov z rozpočtu NSK za rok 2019.
3. Informáciu o aktuálnych výzvach MAS na podopatrenia PRV.

V Šahách, 13. 01. 2020

Jaroslav Péter
Predseda združenia

