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ZÁPISNICA 

z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  IPEĽ - HONT  

konaného dňa 21.9.2022, o 9,30 hod. v Slatine 

 

 

Prítomní – 19  z toho 5 splnomocnenia. 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Voľba orgánov zasadnutia. 

3. Predloženie schválenej aktualizácie Stratégie CLLD a kritérií pre výber projektov zo  

strany RO pre PRV a PPA. Návrh na schválenie aktualizácie Stratégie CLLD a kritérií 

pre výber projektov. 

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 – 21.9.2022 

o 9:30 hod. . 

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

hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za: 19  hlasov, proti: 0  hlasov, zdržal sa: 0 hlasov. 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje program zasadnutia.  

 

 

 

K bodu č. 2: Voľba orgánov zasadnutia. 

 

Predsedajúci určil za zapisovateľku Ing. Michaelu Pakši. 

Za overovateľov navrhol Ing. Petra Köpöcei a p. Zsolt Németh. 

Za členov návrhovej komisie navrhol p. Eriku Holomekovú a Mgr. Ágnes Antal Nyustin. 

 



www.ipel-hont.eu 
 

Hlasovanie za: 19  hlasov, proti: 0  hlasov, zdržali sa: 0 hlasy. 

 

Uznesenie č. 17/2022 

Valné zhromaždenie schválilo overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu 

a zapisovateľku v hore uvedenom zložení. 

 

K bodu č.3: Predloženie schválenej aktualizácie Stratégie CLLD a kritérií pre výber 

projektov zo strany RO pre PRV a PPA. Návrh na schválenie aktualizácie Stratégie 

CLLD a kritérií pre výber projektov. 

 

 Projektová manažérka Ing. Michaela Pakši na základe Stanoviska k aktualizácie 

Stratégie CLLD z dňa 15.11.2022, kedy PPA vydala súhlasné stanovisko k predkladanej 

aktualizácii, informovala prítomných členov o priebehu aktualizácie stratégie CLLD, 

o jednotlivých postupoch a riadeniach, z ktorých pri aktualizácií stratégie vychádzala na 

základe pokynov, Usmernení riadiaceho orgánu a PPA. 

 Objasnila jednotlivé opatrenia v Akčnom pláne v stratégii pre implementáciu, ako aj 

v Akčnom pláne pre Chod MAS a animácie. Na základe zaslaných podkladov pre členov 

valného zhromaždenia, vysvetlila nastavený aktualizovaný Finančný rámec, jednotlivé 

presuny finančnej alokácie v základnej, dodatočnej a prechodnej alokácii. Povinnosti a prínosy 

plynúce zo schválenia predkladanej aktualizácie a kritérií pre výber projektov stratégie. Ďalej 

informovala prítomných členov o nasledovných postupoch MAS po schválení stratégie 

najvyšším orgánom MAS.  

  

 Predsedajúci Mgr. Tomáš Pásztor dal hlasovať na schválenie aktualizácie Stratégie 

CLLD a kritérií pre výber projektov. 

 

Hlasovanie za: 15 hlasov, proti: 2 hlasy, zdržali sa: 2 hlasy. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje aktualizáciu Stratégie CLLD  a kritérií pre výber 

projektov stratégie CLLD. 

 

K bodu 4: Diskusia. 

 V diskusii projektová manažérka informovala prítomných členov o chode kancelárie 

MAS, plánovaných aktivitách v PRV po vložení schválenej stratégie do ITMS,  o implementácii 

v IROP, jednotlivých podaných projektov, a implementácii v rámci LEADER NSK.  

 

K bodu č. 5: Návrh na uznesenie. 

P. Erika Holomeková predniesla návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie za: 19 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov.  

 

Uznesenie č. 19/2022 

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh uznesení. 
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K bodu č. 10: Záver. 

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

valného zhromaždenia.  

 

 

V Horných Semerovciach, 21.9.2022 

Zapísala: Ing. Michaela Pakši, projektová manažérka MAS 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 

 

  Ing. Petra Köpöcei                                                         Zsolt Németh 

starosta obce Plášťovce                                                 starosta obce Kubáňovo 

 

 

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

 

 

 

 


