
www.ipel-hont.eu 
 

                                        
 

ZÁPISNICA 

z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  IPEĽ - HONT  

konaného dňa 12.4.2022 o 9.30 hod. v Šahách 

 

 

Prítomní – 18  z toho 2 splnomocnenia. 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Návrh na schválenie plánu činností MAS 2022. 

4. Návrh na schválenie Výročnej správy a hospodárenia združenia za rok 2021. 

5. Návrh na schválenie nových členov združenia. 

6. Informácia o výsledkoch formálnej kontroly, výberovej komisie a predsedníctva 

podaných ŽoNFP podporených z dotácie NSK na rok 2022. 

7. Informácia o implementácii stratégie CLLD a chode kancelárie MAS.   

8. Diskusia. 

9. Návrh na uznesenie. 

10. 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 – 12.4.2022 

o 9:30 hod. . 

Predseda združenia Mgr. Tomáš Pásztor predniesol návrh na program rokovania a dal 

hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za: 18 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 8/2022  

Valné zhromaždenie schvaľuje program zasadnutia.  
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K bodu č. 2: Voľba orgánov zasadnutia. 

 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Ing. Michaelu Pakši. 

Za overovateľov navrhol Ing. Štefana Gregora, a p. Jaroslava Pétera.  

Za členov návrhovej komisie navrhol p. Eriku Holomekovú a p. Irenu Skladanovú. 

 

Hlasovanie za: 18 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržali sa: 0 hlasy. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku v hore uvedenom zložení. 

 

K bodu č. 3: Návrh na schválenie plánu činností MAS 2022. 

Projektová manažérka združenia Ing. Michaela Pakši predniesla návrh plánu činností 

MAS 2022 podľa predložených materiálov a informovala prítomných členov o jednotlivých 

bodoch v predkladanom návrhu - projektovej činnosti a riadenia stratégie CLLD v roku 2022. 

 

Hlasovanie za: 18 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje Plán činností MAS na rok 2022. 

 

K bodu č.4: Návrh na schválenie Výročnej správy a hospodárenia združenia za rok 

2021. 

Projektová manažérka informovala prítomných členov  o predloženom návrhu Výročnej 

správy a jednotlivých prílohách. Na základe zaslaných podkladov a odporúčania  

predsedníctva z dňa 16.3.2022, členovia nemali výhrady a zhodli sa na schválení predloženej 

Výročnej správy. 

Hlasovanie za: 18 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu a hospodárenie združenia za rok 2021.  

 

K bodu č. 5: Návrh na schválenie nových členov združenia. 

Projektová manažérka predložila zoznam prihlášok o členstvo v združení – záujemcov 

z neziskového sektora - Telovýchovná Jednota Družstevník Vyškovce nad Ipľom, Csemadok- 

Základná organizácia Vyškovce nad Ipľom, Spolok Anna – Lontov. 

 

Hlasovanie:  Za:  18  hlasov, proti: 0  hlasov, zdržal sa:  0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje prijatie nových členov do združenia. 
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K bodu č. 6: Informácia o výsledkoch formálnej kontroly, výberovej komisie a 

predsedníctva podaných ŽoNFP podporených z dotácie NSK na rok 2022. 

 

 Projektová manažérka informovala o  výsledkoch formálnej kontroly podaných ŽoNFP 

podporených z dotácie NSK na rok 2022 v rámci výzvy NSK/LEADER1/2022-Op12– 

informovala členov o počte podaných ŽoNFP, o predmete podaných projektových  zámerov, 

výške žiadanej dotácie u jednotlivých ŽoNFP, zamerania projektov a konečnom výsledku 

administratívnej kontroly. Ďalej prítomných členov informovala o výsledkoch rokovania 

výberovej komisie a predloženom zozname projektov, ktoré Výberová komisia odporúčala 

schváliť výkonnému orgánu. Zároveň oboznámila prítomných členov o schválení predložených 

ŽoNFP predsedníctvom – Uznesenie č. 7/2022 z dňa 16.3.2022. 

 

Hlasovanie:  Za: 18 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o výsledkoch formálnej kontroly, 

výberovej komisie a predsedníctva podaných ŽoNFP v rámci výzvy 

NSK/LEADER1/2022-Op12, podporených z dotácie NSK na rok 2022. 

 

K bodu č. 7:  Informácia o implementácii stratégie CLLD a chode kancelárie MAS.   

 

Projektová manažérka  a predseda združenia informovali o zverejnení oznámenia o 

pridelení dodatočnej alokácie na implementáciu stratégie, chodu MAS a animácií na stránke 

PPA z dňa 1.4.2022, kde zverejnila Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie v 

zmysle ods. 11, kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2022, 

určené pre Miestne akčné skupiny. Výberová komisia prerozdelí pridelené finančné 

prostriedky medzi MAS, ktoré prejavia záujem o dodatočnú alokáciu na prechodné obdobie. 

Projektová manažérka upresnila potrebné procesné úkony v zmysle systému riadenia CLLD – 

vykonanie aktualizácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD, podmienkach 

a postupoch a povinnostiach v súvislosti s vydaním Usmernením č. 7 – ohľadne pridelenia 

dodatočnej a výkonnostnej alokácie, predbežnej zverejnenej výške pridelenej alokácie. Ďalej 

informovala prítomných členov o pozastavených výzvach v rámci Programu rozvoja vidieka 

a prebiehajúcich implementačných procesoch v rámci Integrovaného operačného programu. 

 

Hlasovanie:  Za: 18 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o implementácii stratégie CLLD 

a chode kancelárie MAS. 

 

 

K bodu 8: Diskusia. 

 V rámci diskusie nemal nikto žiadny dotaz. 
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K bodu č. 9: Návrh na uznesenie. 

P. Erika Holomeková predniesla návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie za: 18 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.  

 

Uznesenie č. 15/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh uznesení. 

 

K bodu č. 10: Záver. 

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

valného zhromaždenia.  

 

 

 

V Horných Semerovciach, 12.4.2022 

Zapísala: Ing. Michaela Pakši, projektová manažérka MAS 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Štefan Gregor                                    Jaroslav Péter, starosta 

primátor mesta Šahy                                                  obce Veľké Turovce 

 

 

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

 

 

 


