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Zápisnica 

 
 

zo zasadnutia  Valného zhromaždenia občianskeho združenia                                         

 Ipeľská Kotlina - Novohrad 

 

 

Termín: 24.09.2019 o 9:00 hod. 

Miesto: zasadacia miestnosť  MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie – predseda Ing. Peter Libiak privítal prítomných členov združenia, otvoril a viedol 

3. zasadnutie Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad. 

Konštatoval, že pozvánka na 3. zasadnutie bola zaslaná všetkým členom v lehote stanovenej 

podľa Rokovacieho poriadku Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad (ďalej len 

o.z.), a to 7 dni pred konaním zasadnutia. Následne určil zapisovateľa: Ing. Martu Fašangovú 

a overovateľov zápisnice Štefana Rimaja a Vojtecha Ádama. Prítomní jednohlasne schválili 

zapisovateľa a overovateľov. 

 

2. Predseda o.z. predniesol návrh na schválenie programu rokovania 3. rokovania Valného 

zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Nasledovalo schválenie programu rokovania - program rokovania bol 

jednohlasne schválený prítomnými bez zmien.  

 

3. Nasledovala voľba mandátovej a návrhovej komisie, za jednotlivých členov boli navrhnutí: 

     Mandátová komisia v zložení : Ing. Végh Zoltán - predseda, Nozdrovický Štefan ml., Fagyas 

Marcel 

 

     Návrhová komisia v zložení : Ing. Kalázy Csaba - predseda, Ing. Majdán Ladislav, Mgr. 

Árvayová Denisa 

 

Prítomní jednohlasne schválili navrhnutých členov jednotlivých komisií, zdržali sa menovaní, 

proti nebol nikto. Následne predseda mandátovej komisie Ing. Végh Zoltán vyhlásil 

uznášaniaschopnosť zasadajúceho Valného zhromaždenia, nakoľko z celkového počtu členov 42 

bolo prítomných 31, čo tvorí 74 % z celkového počtu členov. 
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4. Ďalším bodom boli aktuálne informácie o činnosti MAS za obdobie od posledného zasadnutia 

Valného zhromaždenia, a to informácia k výzvam pre PRV SR 2014-2020 a k výzvam pre IROP 

2014-2020.  

Mgr. Anita Galčíková, manažér MAS informovala nasledovne: v rámci programu PRV SR 2014-

2020 MAS vyhlásila výzvy na všetky podopatrenia v zmysle schváleného harmonogramu výziev 

pre rok 2019, pričom termín na predkladanie ŽoNFP na podopatrenia 7.2, 7.4 a 4.1 sa predĺžil 

z pôvodného termínu 30.9.2019 na 31.10.2019. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového 

priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP 

a v rámci podopatrenia 4.1 nebol doteraz prejavený záujem o zapojenie sa do tejto výzvy. Čo sa 

týka podopatrení 4.2 a 6.4 termín predkladania žiadostí o NFP bol stanovený do 19.11.2019. 

Manažérka informovala, že k týmto opatreniam sa konal informačný deň 18.9.2019 

v Bušinciach. Záujemcov z územia bolo málo. V prípade, že o čerpanie financií z niektorého 

podopatrenia nebude záujem, tieto sa budú vedieť presúvať v rámci ostatných opatrení max. po 

roku aby sa umožnilo čerpanie vyššieho balíka pre poľnohospodárov ako bolo naplánované pri 

príprave stratégie ešte v roku 2015. V rámci programu IROP manažérka MAS informovala 

prítomných, že po viac ako roku bola schválená žiadosť o NFP na implementáciu v rámci IROP, 

pričom v dohľadnej dobe nám bude zaslaná zmluva o poskytnutí NFP na podpis. MAS po 

podpísaní zmluvy plánuje vyhlásiť prvé výzvy v zmysle schváleného harmonogramu výziev pre 

rok 2019, najneskôr do 31.10.2019.  

  

5. Manažérka MAS Mgr. Anita Galčíková, v rámci tohto bodu informovala, že v rámci vydaného 

usmernenia RO pre PRV SR 2014-2020 č. 3 je potrebné urobiť aktualizáciu stratégie CLLD do 

60 dní od ukončenia odborného hodnotenia ŽoNFP pre časť IROP a novú aktualizovanú 

stratégiu musí schváliť Valné zhromaždenie.   

Zmena sa bude týkať preklepu na strane 1 a to PSČ obce, aktualizácie kontaktných údajov, 

keďže od 1.3.2019 nastala zmena na pozícii projektového manažéra MAS IKN, akčné plány pre 

opatrenie 5.1.1. - tu sa bude meniť harmonogram výziev, ostáva iba 01/2020, pri opatrení 5.1.2 – 

sa rozpíšu podrobne oprávnené činnosti a tiež sa mení harmonogram výziev – 10/2019. 

Prítomní jednohlasne schválili aktualizáciu stratégie CLLD Ipeľská Kotlina – Novohrad, verzia 

4.2 , pre časť IROP 

 

6. Manažérka MAS Mgr. Anita Galčíková informovala o doteraz preplatených ŽoP za rok 2018 

a tiež za rok 2019. V tomto roku máme preplatené mesiace január – marec, ďalšia ŽoP bola 

posielaná v apríli no do dnešného dňa nebola ešte skontrolovaná, čo spôsobuje veľké finančné 

zaťaženie pre občianske združenie, nakoľko vlastné zdroje už nemá na financovanie chodu MAS 

v súčasnosti, k tomu aby sa mohli nárokovať financie na preplatenie cez ZoP.  MAS čerpá aj 

kontokorentný úver vo výške 20 000,- EUR, ktorý musí do 31.12.2019 splatiť. 
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7. V rámci tohto bodu manažérka MAS Mgr. Anita Galčíková informovala členov, že 30.8.2019 

bola vyhlásená Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS č. 

2. Vysvetlila základný princíp fungovania v zmysle Príručky ako aj financovania ďalšieho chodu 

MAS. Predseda o.z. poukázal na vážnosť danej situácie, kedy MAS musí splatiť kontokorentný 

úver ktorý má do konca roka 2019 a nový úver na financovanie ďalšieho chodu MAS banka 

neposkytne, pokým nebude uzavretá nová zmluva medzi MAS a RO. Keďže uzavretie prvého 

hodnotiaceho kola je 1.11.2019 a RO má 70 dní na hodnotenie žiadosti o NFP, podpísanie 

zmluvy s RO sa predpokladá okolo začiatku budúceho roka a preplatenie prvej ŽoP až v mesiaci 

máj 2020. Avšak zo zmluvy na chod MAS vyplýva, že financovanie musí byť zabezpečené 

nepretržite, preto je potrebné nájsť vhodné riešenie na preklenutie a financovanie tohto obdobia 

z vlastných zdrojov. Nový rozpočet pre ďalšie obdobie počíta iba s dvomi zamestnancami – 

manažérom MAS a administratívnym pracovníkom do 6/2021. 

 

8. Manažérka vypracovala predbežný rozpočet, pričom počítala len s financovaním 2 pracovných 

miest, odvodmi, nájmom, 15% paušálom a odmenami pre OH a zakúpením IK techniky a 

rezervou, čo by predstavovali náklady cca vo výške cca 110 000,00 Eur. Takto vypracovaný 

rozpočet by mal pokryť fungovanie kancelárie MAS do 6/2021. Rozpočet obsahuje aj 

spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov, 

tj.predpoklad vo výške 5 802,90 Eur.  

 

9. Predseda o.z. informoval prítomných, že Predsedníctvo na svojom stretnutí dňa 23.9.2019 

navrhuje pre obce tri splátky /október-december/ vo výške 480,- EUR každý mesiac a jednu 

splátku v januári 2020 tiež vo výške 480,- EUR. Mnoho starostov nesúhlasilo, pretože od 1.8. 

daného roka nie je možné meniť rozpočet obce, je možné iba presúvať financie v rámci položiek. 

Samotná výška splátky je nereálna najmä pre menšie obce. Okrem tohto príspevku je potrebné 

od obcí, aby tiež zaplatili spolufinancovanie ŽoNFP na chod MAS vo výške 5% formou 

mimoriadneho členského príspevku vo výške 5 802,09 € splatného v termíne do 1.11.2019 a to 

každá obec vo výške 310,- EUR. Jednotliví starostovia ďalej navrhovali aby sa na financovaní 

fungovania kancelárie MAS podieľali okrem obcí aj podnikatelia alebo aby obce poskytli 

bankovú záruku o.z. na poskytnutie ďalšieho úveru bez reálnej zmluvy na 2. chod MAS od RO. 

Predseda o.z. navrhol, aby obce zaplatili tento rok 800,- EUR v termíne do 31.12. 2019 a ďalších 

800,- EUR v termíne do 29.2.2020 s tým, že táto výpomoc od obcí bude na základe zmluvy 

medzi MAS a obcami s názvom „návratný finančný príspevok“.  

Nasledovalo hlasovanie o spolufinancovaní ŽoNFP na chod MAS vo výške 5% formou 

mimoriadneho členského príspevku, kde všetci prítomní jednohlasne schválili spolufinancovanie 

v počte 30 hlasov, keďže p. Filip odišiel ešte pred hlasovaním, zdržal sa 0, proti 0. 

Ďalšie hlasovanie o finančnej výpomoci pre  MAS s názvom „návratný finančný príspevok“ 

prítomní členovia jednohlasne schválili v počte 30 hlasov, zdržal sa 0, proti 0. 
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10. Manažérka MAS Mgr. Anita Galčíková informovala členov o činnosti Výberovej komisie 

a procese výberu odborných hodnotiteľov pre program PRV SR 2014 – 2020. V rámci výzvy č. 

1/2019 na OH sa prihlásili 7 uchádzači, pričom podmienky na výber splnili všetci s podmienkou 

doloženia požadovaných dokladov. Túto podmienku splnili 6 z nich. Do výzvy č. 2/2019 sa 

prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil všetky podmienky a bol tiež zaradený medzi OH. Na výber 

OH MAS musela vyhlásiť dve výzvy z dôvodu, že na hodnotenie jednotlivých opatrení sú 

potrebný min. 3 OH pre prípad rovnosti hlasov a na podnikateľské opatrenia 4.1, 4.2 a 6.4 boli 

prihlásení iba dvaja uchádzači. Financie na odmeny pre OH budú presunuté do druhého chodu 

MAS.  

 

11. Diskusia 

- MVDr. Karlin Gabriel z firmy MOKAS a.s. navrhol osobitné stretnutie s podnikateľmi pre 

možnosť financovania chodu MAS. Predseda o.z. tento návrh akceptoval a prisľúbil, že 

navrhnuté stretnutie sa posnaží v čo najkratšej dobe aj zorganizovať. 

 

12. Predseda návrhovej komisie Ing. Csaba Kalázy predniesol návrh na uznesenie, ktorí prítomní 

členovia v počte 30 odsúhlasili, zdržal sa 0, proti 0. 

 

13. Predseda združenia Ing. Libiak Peter na záver poďakoval prítomným za úspešné rokovanie 

a poprial prítomným veľa úspechov pri ich ďalšej práci v prospech združenia ako aj v ich 

pracovnom a osobnom živote. 

 

 

V Bušinciach, dňa 24.9.2019 

 

 

Zapísal: Ing. Marta Fašangová  ...................................................... 

 

Overovatelia :  Štefan Rimaj   ...................................................... 

 

 Vojtech Ádám  ..................................................... 

 

Predseda: Ing. Peter Libiak   ...................................................... 


