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ZÁPISNICA 

z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  IPEĽ - HONT  

konaného dňa 1.12.2022, o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Sazdiciach 

 

 

Prítomní –podľa prezenčnej listiny (31, z toho 11 splnomocnení) 

 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Voľba orgánov združenia: 

Výkonný orgán – predsedníctvo združenia. 

4. Prerušenie rokovania valného zhromaždenia, zasadnutie členov predsedníctva, 

voľba predsedu  a podpredsedu združenia. 

5. Pokračovanie zasadnutia valného zhromaždenia – informácia predsedníctva o 

voľbe predsedu a podpredsedu združenia. 

6. Schválenie štatutárov združenia v zmysle stanov združenia. 

7. Návrh členského príspevku na rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2023. 

8. Návrh na uznesenie. 

9. Záver. 
 

 

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

 

Schôdzu otvoril a viedol člen predsedníctva Jaroslav Péter a konštatoval, že valné 

zhromaždenie je uznášaniaschopné. 

Člen predsedníctva Jaroslav Péter predniesol návrh na program rokovania a dal 

hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za: 31 hlasov, proti: 0  hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje program zasadnutia.  

 

 

K bodu č. 2: Voľba orgánov zasadnutia. 

 

Člen predsedníctva určil za zapisovateľku Ing. Michaelu Pakši. Za overovateľov 

navrhol Eriku Holomekovú a p. Petra Vargu. 
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Za členov návrhovej komisie navrhol p. Zoltána Srnu a Árpáda Bazsó. 

 

Hlasovanie za: 29  hlasov, proti: 1  hlas,  zdržali sa: 1 hlas. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku v hore uvedenom zložení. 

 

K bodu č. 3: Voľba orgánov združenia: Výkonný orgán – predsedníctvo združenia. 

 

 Poverený člen predsedníctva Jaroslav Péter v súlade so Stanovami združenia 

a skutočnosťou, že funkčné obdobie výkonného orgánu – predsedníctva je zhodné s funkčným 

obdobím zástupcov samospráv, vyzval prítomných členov k novej voľbe členov predsedníctva 

združenia.  V rámci diskusii sa prítomní členovia zhodli na nasledujúcom návrhu: 

 

Ing. Pál Zachar – ZSVS, Mesto Šahy 

Mgr. Ágnes Antal Nyustin – ZSVS, Obec Vyškovce nad Ipľom 

Jaroslav Péter – ZSVS, Obec Veľké Turovce 

Mária Berkulová – ZSOS, Občianske združenie Charitas Saag 

Ing. Iveta Majerčíková – ZSOS 

Štefan Celina – ZSPS 

Ing. Zoltán Gasparik – ZSOS, 1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. IPOLYSZAKÁLLOSI 

POLGÁRI KOR 

  

 Poverený člen predsedníctva Jaroslav Péter  dal hlasovať na schválenie predloženého 

návrhu. 

 

Hlasovanie za: 27 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 4 hlasy. 

 

Uznesenie č. 22/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje členov výkonného orgánu – predsedníctva: 

Ing. Pál Zachar – ZSVS, Mesto Šahy 

Mgr. Ágnes Antal Nyustin – ZSVS, Obec Vyškovce nad Ipľom 

Jaroslav Péter – ZSVS, Obec Veľké Turovce 

Mária Berkulová – ZSOS, Občianske združenie Charitas Saag 

Ing. Iveta Majerčíková – ZSOS 

Štefan Celina – ZSPS 

Ing. Zoltán Gasparik – ZSOS, 1. OBČIANSKÝ KRUH V IP. SOKOLCI - 1. 

IPOLYSZAKÁLLOSI POLGÁRI KOR 

 

V rámci daného bodu, člen návrhovej komisie, p. Zoltán Srna navrhol prítomným  

členom novú voľbu orgánov združenia - Kontrolného orgánu – dozorná rada 

a Monitorovacieho orgánu – monitorovací výbor. V rámci diskusie prítomný členovia valného 

zhromaždenia navrhli nasledujúce zloženie: 
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Kontrolný orgán - dozorná rada: 

Peter Varga - ZSVS, Obec Horné Turovce  

Mgr. Helena Zsóková – ZSOS, Dignitas, n.o. 

Ing. Mária Jaďuďová – ZSOS, Občianske združenie Pre Turovce – Pro Thur 

Erika Holomeková – ZSVS, Obec Tupá 

 

Monitorovací orgán – monitorovací výbor:  

 Zoltán Srna – ZSVS, Obec Sazdice 

Ing. Henrieta Strhárová – ZSPS, Orestav, s.r.o. 

Katarína Borková – ZSOS, Občianske združenie TERRA ZAZD 

 

Poverený člen predsedníctva Jaroslav Péter dal hlasovať na schválenie predloženého návrhu. 

  Hlasovanie za: 29 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 2 hlasy. 

 

Uznesenie č. 23/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje členov voľbu orgánov združenia: 

Kontrolný orgán združenia - Dozorná rada: 

Peter Varga - ZSVS, Obec Horné Turovce  

Mgr. Helena Zsóková – ZSOS, Dignitas, n.o. 

Ing. Mária Jaďuďová – ZSOS, Občianske združenie Pre Turovce – Pro Thur 

Erika Holomeková – ZSVS, Obec Tupá 

 

Monitorovací orgán – monitorovací výbor:  

Zoltán Srna – ZSVS, Obec Sazdice 

Ing. Henrieta Strhárová – ZSPS, Orestav, s.r.o. 

Katarína Borková – ZSOS, Občianske združenie TERRA ZAZD 

 

K bodu 4: Prerušenie rokovania valného zhromaždenia, zasadnutie členov 

predsedníctva, voľba predsedu  a podpredsedu združenia. 

 Prebehlo prerušenie rokovania valného zhromaždenia, nakoľko v súlade so Stanovami 

združenia zasadlo novozvolené predsedníctvo a volili si medzi sebou predsedu a podpredsedu 

združenia. 

 

K bodu č. 5: Pokračovanie zasadnutia valného zhromaždenia – informácia 

predsedníctva o voľbe predsedu a podpredsedu združenia. 
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 Predsedníctvo informovalo členov valného združenia o výsledku volieb, a to 

nasledovne: 

 Predseda združenia: Jaroslav Péter 

 Podpredseda združenia: Mgr. Ágnes Antal Nyustin 

 

K bodu č. 6: Schválenie štatutárov združenia v zmysle stanov združenia. 
 

Novozvolený predseda združenia dal hlasovať o schválení štatutárov združenia: 

Hlasovanie za: 29 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 2 hlasy. 

 

Uznesenie č. 24/2022: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o voľbe: 

- predsedu predsedníctva združenia, Jaroslava Pétera, VS, Obec Veľké Turovce  

-  podpredsedu predsedníctva združenia, Mgr. Ágnes Antal Nyustin, VS, Obec 

Vyškovce nad Ipľom 

            a  schvaľuje voľbu štatutárov združenia, konajúcich samostatne. 

 

K Bodu č. 7: Návrh členského príspevku na rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

Projektová manažérka Ing. Michaela Pakši v rámci daného bodu predniesla návrh  

rozpočtu, výšku členských príspevkov na rok 2023 – vo výške 1840 €/rok. V rámci diskusii 

informovala členov o schválení aktualizácie Stratégie CLLD, o aktualizácii plánovanej výzvy č. 

57/202 PRV na prevádzkové náklady MAS, ďalej informovala o podaných žiadostiach o NFP.   

Predložený bol prehľad čerpania dotácií a podaných projektov z opatrení PRV a IROP,  

a z rozpočtu NSK. Predsedajúci Jaroslav Péter dal hlasovať o výške členského príspevku na  

rok 2023. V rámci danej problematiky členských príspevkov, p. Karol Konczi, starosta obce  

Lontov, navrhol, aby sa členský poplatok pre obce uhrádzal štvrťročne, t.j  aby sa frekvencia  

platby členského príspevku sa stanovila štvrťročne na splátky, teda po 460€/štvrťrok, s tým, 

že prvá platba bude splatná v januári 2023, aby boli pokryté prevádzkové a mzdové náklady 

kancelárie MAS.  Prítomní členovia v rámci diskusie nemali výhrady a zároveň  

Predsedajúci Jaroslav Péter dal hlasovať o výške členského príspevku na rok 2023 – 

1840€/rok na každú členskú obec a 10€/ rok ostatné členské subjekty. 

 

 

 Hlasovanie za: 31 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. 
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Uznesenie č. 25/2022: 

Valné zhromaždenie schvaľuje výšku členského príspevku pre obce vo výške 1840 € na 

rok 2023 a výšku členského príspevku pre neverejný sektor vo výške 10 € na subjekt. 

 

V danom bode Mgr. Ágnes Antal Nyustin, starostka obce Vyškovce nad Ipľom 

predniesla návrh na zmenu pôsobenia kancelárie MAS – a to konkrétne do Šiah, nakoľko 

primátor mesta Šahy – Ing. Pál Zachar ponúkol priestor pre kanceláriu za veľmi výhodných 

podmienok.  K danému návrhu sa pridala Ing. Iveta Majerčíková, ktorá uviedla, že v mene p. 

primátora Šiah Ing. Pála Zachara, bola poverená s návrhom, že mesto Šahy poskytne 

priestory na kanceláriu za symbolickú cenu v priestoroch radnice mesta. V diskusii prítomní 

členovia vyjadrili súhlas, s tým, že je ale potrebný konkrétny návrh, kde bude premietnutý 

nájom a s ním poplatky spojené, nakoľko momentálne má MAS prenajatú kanceláriu za veľmi 

výhodných podmienok v sume 35€/mesačne vrátane energií. 

 

Po rozsiahlej diskusii, predsedajúci dal hlasovať za preložený návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

Hlasovanie za: 31 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. 

Uznesenie č. 26/2022: 

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2023. 

 

K bodu č. 8: Návrh na uznesenie. 

P. Zoltán Srna, starosta obce Sazdice predniesol návrh jednotlivých uznesení.  

 

Hlasovanie:  Za: 31 hlasov , proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 27/2022: 

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh uznesení. 

 

 

K bodu č. 9: Záver. 

Predseda Jaroslav Péter poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného 

zhromaždenia.  
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V Horných Semerovciach, 1.12.2022 

Zapísala: Ing. Michaela Pakši, projektová manažérka MAS 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

  Erika Holomeková                                                             Peter Varga 

starostka obce Tupá                                                 starosta obce Horné Turovce 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


