
Zápisnica 

z valného zhromaždenia Občianskeho združenia  Ipeľ - Hont konaného dňa 20.12.2021 

o 9.45  hod. v Šahách 

 

Prítomní – 24, z toho 11 splnomocnení. 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2022,  schválenie členského príspevku 2022. 

4. Diskusia. 

5. Návrh na uznesenie. 

6. Záver. 

 

 

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

 

Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor, konštatoval, že valné 

zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a otvoril ho v náhradnom termíne – 20.12.2021 o 9:45 

hod. . 

Predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor predniesol návrh na program rokovania. Karol Konczi,  

starosta obce  Lontov navrhol rozšírenie programu rokovania o bod – Rozšírenie predsedníctva 

– voľba nových členov.  

 

Valné zhromaždenie schválilo upravený program zasadnutia, nasledovne: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Rozšírenie predsedníctva – voľba členov. 

4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2022,  schválenie členského príspevku 2022. 

5. Diskusia. 

6. Návrh na uznesenie. 

7. Záver. 

 

 

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

 

Uznesenie č. 1/12/2021: 

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie bodu Rozšírenie predsedníctva – voľba 

nových  členov do programu pod číslom 3 na návrh Karola Koncziho – starostu 

Lontova. 



Uznesenie č. 2/12/2021: 

Valné zhromaždenie schvaľuje program zasadnutia. 

 

 

K bodu č. 2: Voľba orgánov zasadnutia. 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Ing. Michaelu Pakši 

Za overovateľov navrhol Mgr. Ágnes Antal Nyustin, Zoltána  Srnu. 

 

Hlasovanie za: 24 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržali sa: 0 hlasy. 

 

Uznesenie č. 3/12/2021: 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov a návrhovú komisiu v hore uvedenom 

zložení. 

 

K bodu č. 3: Rozšírenie predsedníctva – voľba členov 

Karol Konczi,  starosta obce  Lontov, ktorý navrhol rozšírenie programu rokovania o bod – 

Rozšírenie predsedníctva – voľba nových členov, podotkol, že orgán predsedníctva vníma ako 

orgán, ktorý má váženú úlohu a prial by si, aby v orgáne predsedníctva bolo zastúpenie starostu 

, resp. starostov z vetvy 3. Starosta obce Sazdice, Zoltán Srna sa pridal k diskusii a požiadal 

predsedu o zoznam členov predsedníctva a termíny, kedy predsedníctvo zasadalo. Predseda 

združenia uviedol členov, podotkol, že musíme vychádzať zo Stanov združenia, primátor mesta 

Šahy Ing. Štefan Gregor, uviedol, že musí byť zastúpený určitý podiel verejného sektora, 

súkromného a neziskových organizácií. Predseda združenia citoval stanovy a vyzval 

prítomných, aby dali konkrétne návrhy. Starosta obce Plášťovce, Ing. Peter Köpöncei upozornil 

prítomných, že o danom návrhu neboli ostatní členovia informovaní a že je si vedomý, že 

predsedníctvo je dôležitý orgán, a práve preto je potrebné vopred oboznámiť členov valného 

zhromaždenia o návrhu, podkladoch, aby mali relevantné podklady. Starosta obce Sazdice, 

Zoltán Srna podotkol, že z jeho pohľadu orgán predsedníctva nefunguje a je potrebná zmena 

v obsadení predsedníctva, zároveň skonštatoval, že na pasivitu orgánu upozorňuje už dlhšie, 

a rád by videl zápisnicu i z roku 2018, kedy sa už daná problematika riešila. Starosta obce 

Pastovce, Oto Meszáros sa pridal k diskusii a uviedol, že ak orgán nefunguje, je potrebné nie 

rozšíriť členov, ale zvoliť nové predsedníctvo. Starostka obce Vyškovce nad Ipľom, Mgr. 

Ágnes Antal Nyustin a primátor mesta Šahy,  Ing. Štefan Gregor uviedli, že by bolo čestné, 

keby každý člen valného zhromaždenia dá návrh na voľbu členov  a svoju konkrétnu predstavu, 

a zároveň požiadal prítomných, aby do budúcna náležitosti tohto typu predkladali valnému 

zhromaždeniu vopred, pred zasadnutím rokovania. Predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor 

konštatoval, že najvyšším orgánom OZ je Valné zhromaždenie a volí a odvoláva členov 

výkonného orgánu.  

 

Po rozsiahlej diskusii, primátor mesta Šahy navrhol, pozmenenie návrhu - uznesenia v znení, , 

ktorý aj citoval: Žiadame predsedu OZ, aby v mesiaci január zvolal predsedníctvo, kde bude 

žiadať členov predsedníctva, aby na najbližšej valnej hromade predložil zmeny v obsadení 



predsedníctva a zvolal valnú hromadu do konca januára 2022, na základe výsledkov dnešnej 

valnej hromady.   

 

Predseda združenia zopakoval návrh uznesenia č. 3 a dal prítomným hlasovať. 

 

Hlasovanie za:   23 hlasov       Proti: 0 hlasov  Zdržal sa:  1  hlas. 

 

Uznesenie č. 4/12/2021: 

 

Valné zhromaždenie požiadalo predsedu OZ, aby v mesiaci január zvolal predsedníctvo, 

kde bude žiadať členov predsedníctva, aby na najbližšej valnej hromade predložil 

zmeny v obsadení predsedníctva a zároveň zvolal valnú hromadu do konca januára 

2022, na základe výsledkov dnešnej valnej hromady. 

 

Na základe diskusie, zároveň predseda združenia predniesol návrh na uznesenie č.4: Navýšenie 

počtu členov predsedníctva z pôvodných 7 členov na 9 členov.  

 

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

 

 

Uznesenie č. 5/12/2021: 

Valné zhromaždenie jednohlasne neschválilo navýšenie počtu členov predsedníctva. 

 

K bodu č. 4: Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2022,  schválenie členského príspevku 

2022. 

 

Predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor požiadal projektovú manažérku o opätovné 

prednesenie návrhu rozpočtu na rok 2022. Ing. Michaela Pakši sa v stručnosti vyjadrila 

k jednotlivým položkám navrhovaného rozpočtu. Starosta obce Zoltán Srna uviedol, že daný 

rozpočet neobsahuje všetky príjmy združenia. Ing. Michaela Pakši konštatovala, že v období 

návrhu rozpočtu bola podaná žiadosť o platbu na CHOD MAS 2 v hodnote 7000 €, ktorá bola 

minulý týždeň, resp. 14.12.2021 úspešne schválená riadiacim orgánom, ako i pripísaná na 

grantový účet, avšak do návrhu rozpočtu 2022 nebola daná alokácia premietnutá, ale je 

obsiahnutá v prílohe  ,,predbežné hospodárenie za rok 2021,, nakoľko pridelené finančné 

prostriedky v sume 6927.00 € by chcela kancelária MAS práve použiť na vyplatenie 

kontrakorektného úveru vo výške 7936,43 € do konca kalendárneho roka, keďže úver mal byť 

splatný k 10. decembru, avšak neboli finančné prostriedky na vyplatenie daného úveru. Ďalej 

konštatovala, že predseda musel požiadať banku o predĺženie splatnosti. V diskusii prítomných 

zaujímal aktuálny finančný stav chodu kancelárie. V nadväznosti starosta obce Sazdice Zoltán 

Srna uviedol, že s predkladaným návrhom nesúhlasí a požiadal o slovo na zdôvodnenie. 

Zároveň predniesol zostavený návrh rozpočtu, kde navrhol kombinovaný rozpočet, ako členské 

príspevky podľa počtu obyvateľov x 0,50 € + OZ a podnikatelia 20 €, zároveň navrhol doriešiť 

aj poplatky v rámci malého Leadra, na LEADER navrhol členský príspevok vo výške 1500, 00 



€. Ďalej uviedol požiadavku – vyšpecifikovať úlohy kancelárie MAS, predniesol návrh ohľadne 

prerozdelenia projektov v malom LEADRY.A konštatoval, že navrhnutý schodkový rozpočet 

vníma ako nezodpovednosť.  Ing. Peter Köpöncei, starosta obce Plášťovce, upozornil, že 

prítomní členovia valného zhromaždenia neboli informovaní o predkladanom návrhu rozpočtu 

od p. Srnu a nedostali vopred žiadne podklady s tým súvisiace, preto to vníma ako nekorektné 

voči prítomným členom na valnom zhromaždení,  nakoľko nemá nikto z prítomných 

naštudované podklady, ktoré im neboli zaslané. K diskusii sa pridal starosta obce Horné 

Túrovce – Peter Varga, ktorý vyjadril nesúhlas s priebehom valného zhromaždenia, nakoľko sa 

mu nepáči predkladanie náležitostí a návrhov, ktoré neboli zaslané vopred členom. Zdôraznil, 

že rozumie i malým obciam, ktorých zaťažuje rozpočet pre kanceláriu MAS, ale v minulosti 

bol nastavený tento návrh i čo sa týka výšky členského príspevku, ktorý rešpektuje i keď si je 

vedomý, že v minulosti neboli niektoré náležitosti nastavené správne,  a vníma to nekorektne, 

že navrhované podklady neboli zaslané vopred. Uviedol, že pôvodný návrh rozpočtu bol 

prednesený na predchádzajúcom valnom zhromaždení a dnes sa malo práve hlasovať za 

schválenie, resp. neschválenie pôvodného rozpočtu. Uviedol, že sa zachová korektne a pôvodný 

návrh vo výške 2050 € podporí. Na vyššiu uvedenú problematiku reagoval predseda združenia 

Mgr. Tomáš Pásztor, ktorý uviedol, že prioritou združenia je práve prísun dotácií pre obce. 

Zdôraznil, že práve teraz sa všetky náležitosti rozbiehajú, i skutočnosti, ktoré stáli roky, 

nastavili a vyhlásili sa nové výzvy v operačnom programe IROP, podpisujú sa zmluvy v rámci 

programu PRV. Do diskusie sa pridala starostka obce Vyškovce nad Ipľom, Mgr. Ágnes Antal 

Nyustin, ktorá navrhla brať na vedomie návrh p. Zoltána Srnu s tým, že sa zašle predsedníctvu, 

ktorý ho prípadne prepracuje a dá na schválenie valnému zhromaždeniu.  

 

Hlasovanie: Zaslanie návrhu rozpočtu predsedníctvu, predloženého Zoltánom Srnom - na jeho 

ďalšie prípadné zapracovanie a následné  predloženie valnému zhromaždeniu. 

 

Hlasovanie:  Za:13 hlasy, proti: 2 hlasov, zdržal sa: 9 hlasov. 

 

Uznesenie č. 6/12/2021: Valné zhromaždenie berie na vedomie predložený návrh 

rozpočtu predkladaný Zoltánom Srnom, starostom obce Sazdice. 

 

V rámci tohto bodu vyzval predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor k hlasovaniu schválenia 

navrhovaného rozpočtu 2022 kanceláriou MAS. 

 

Hlasovanie:  Za: 2 hlasy , proti: 10 hlasov, zdržal sa: 12 hlasov. 

 

Uznesenie č. 7/12/2021: Valné zhromaždenie neschvaľuje navrhovaný rozpočet na rok  

2022. 

 

  

K bodu č. 5: Diskusia 

V diskusii nemal nikto z prítomných žiadny dotaz a návrhy. 

 



 

K bodu č. 6: Návrh na uznesenia 

Ing. Michaela Pakši, projektová manažérka združenia, predniesla návrh na jednotlivé 

uznesenia.  

 

Hlasovanie:  Za: 24 hlasy , proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 8/12/2021: Valné zhromaždenie schvaľuje návrh uznesení. 

 

 

K bodu č. 7: Záver 

Predseda Mgr. Tomáš Pásztor poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného 

zhromaždenia.  

 

 

 

 

V Horných Semerovciach, 20.12.2021  

 

 

Zapísala: Ing. Michaela Pakši 

 

 

..........................................                                            

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Mgr. Ágnes Antal Nyustin                                                         Zoltán  Srna 

 

 

........................................                                              ......................................... 

 


