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Zápisnica 
zo zasadnutia  Valného zhromaždenia občianskeho združenia                                         

 Ipeľská Kotlina – Novohrad 

 

 

Termín: 6.10.2022 o 10:00 hod. 

 

Miesto: Reštaurácia Fontána Želovce 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

- predseda Ing. Peter Libiak privítal prítomných členov združenia, otvoril a viedol zasadnutie 

Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad. Konštatoval, že 

pozvánka na 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, elektronicky 29.9.2022. Následne určil zapisovateľa: Ing. Mareka Ďurkoviča 

a overovateľov zápisnice: Štefana Rimaja a Marcela Fagyasa. Prítomní jednomyseľne schválili 

zapisovateľa a overovateľov. 

 

 

2. Schválenie programu rokovania   

 

- predseda o.z. oboznámil prítomných s programom rokovania. Do programu nebola zaradená žiadna 

zmena. Nasledovalo schválenie programu rokovania - program rokovania bol jednomyseľne 

schválený prítomnými.  

 

 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie    

 

- za jednotlivých členov boli navrhnutí: 

 

Mandátová komisia v zložení :  

predsedníčka – Mgr. Denisa Árvayová, členovia: Ing. Zoltán Végh, Pavol Suchánsky 

Návrhová komisia v zložení:  

predseda – Ing. Jozef Varga, členovia: Bc. Marta Kálovcová, Ivan Krahulec   

 

Prítomní jednomyseľne schválili navrhnutých členov jednotlivých komisií, zdržali sa menovaní, proti 

nebol nikto. Následne predsedníčka mandátovej komisie Mgr. Denisa Árvayová, vyhlásila 

uznášaniaschopnosť zasadajúceho Valného zhromaždenia, nakoľko z celkového počtu členov 49 bolo 

prítomných 30 (aj so splnomocneniami), čo tvorí 61,22 % z celkového počtu členov. 
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4. Prijatie nových členov, vystúpenie a návrh na vylúčenie členov 

 

- záujem o členstvo ústne prejavil MVDr. G. Csicsai ako podnikateľský subjekt, avšak do termínu 

konania zasadnutia Valného zhromaždenia nebola doručená žiadosť o vstup do Občianskeho 

združenia Ipeľská Kotlina – Novohrad, vzhľadom k tomu sa prijatie za člena nekonala. 

 

- MVDr. G. Csicsai, zástupca organizácie AGRO SLUŽBY PV Čeláre, s.r.o., ústne oznámil 

vystúpenie organizácie z o.z. IKN, avšak do termínu konania VZ nebola doručená žiadosť 

o vystúpenie, vzhľadom k tomu sa jeho oznámenie neriešilo.  

 

- predseda o.z. IKN informoval o účinnosti uznesenia VZ zo dňa 23.06.2021 o vystúpení obce 

Obeckov, dňom schválenia aktualizovanej stratégie CLLD a zároveň s platnosťou od účinnosti 

dodatku k Zmluve o NFP pre podopatrenie 19.4. Ďalej informoval prítomných, že týmto dňom 

zanikne členstvo subjektu Ján Varga AGRA-V, nakoľko už nie je jeho sídlo v území o.z. IKN. S tým 

súvisí aj návrh na odpustenie nedoplatkov tejto firmy na členských príspevkoch do MAS. 

 

Valné zhromaždenie z celkového počtu 30 členov schválilo vystúpenie člena – obce Obeckov a zánik 

členstva člena - Varga Ján AGRA-V v počte za: 30, neschválilo: 0, zdržali sa: 0. Zároveň Valné 

zhromaždenie jednomyseľne schválilo návrh na odpustenie členského príspevku pre Varga Ján 

AGRA-V.  

  

 

5. Schválenie aktualizácie Stratégie CLLD na obdobie do roku 2025 

 

- manažérka o.z. IKN Mgr. Anita Galčíková informovala prítomných členov VZ o aktualizácií 

stratégie CLLD, upozornila na potrebu schválenia danej stratégie CLLD pre fungovanie a čerpanie 

do ďalšieho prechodného obdobia, ďalej informovala a zmene územia MAS IKN a vstúpení nových 

obcí ako aj vystúpení obce, o opatreniach a aktivitách PRV ktoré budú realizované v prechodnom 

období, predniesla informácie o finančných prostriedkoch k jednotlivým opatreniam a o 

povolení presunu nevyčerpaných financií do tých aktivít, o ktoré je väčší záujem zo strany 

žiadateľov. 

 

Prítomní členovia VZ aktualizovanú stratégiu schválili nasledovne: za 30, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

6. Schválenie výberových hodnotiacich a bodovacích kritérii 

  

- manažérka o.z. IKN informovala členov VZ o aktualizovaných výberových hodnotiacich 

a bodovacích kritériách pre opatrenia PRV, predstavila nové hodnotenie žiadostí, upozornila na súlad 

kritérií so stratégiou CLLD, nakoľko je to podmienkou k schváleniu žiadostí. Dala na vedomie aj 

hlavné kritérium k podnikateľským projektom, ktorým je vytvorenie pracovného miesta. Upozornila 

aj na správne vyplnenie žiadostí v súlade s predstavenými kritériami. 

 

Valné zhromaždenie schválilo hodnotiace a bodovacie kritériá nasledovne: za 30, proti 0, zdržali sa 

0. 
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7.  Informácia o čerpaní finančných prostriedkov k 30.09.2022 PRV a IROP  

 

- prítomní členovia VZ boli informovaní o prebiehajúcich projektoch PRV, ktoré boli predložené na 

schválenie na Poľnohospodársku platobnú agentúru, na základe výzvy z roku 2019. Projekty obcí, 

Lesenice a Sklabiná, Chrastince a Opatovská Nová Ves, boli zo strany PPA schválené. Projekty obcí 

z roku 2021, tj. Bušince a Nenince boli vyzvané na doplnenie. Na zverejnené výzvy z roku 2021 

reagovali obce Koláre a Zombor, projekt obce Koláre sa kvôli problémom so Slovenským 

pozemkovým fondom nerealizoval, obec Zombor podala projekt po termíne.  

- projekty na podnikateľské aktivity podali podnikateľské subjekty BARETTI s.r.o. a VITIS Jana 

Ďuríková, v súčasnosti sú v proecese kontroly a hodnotenia na MAS. Finančné prostriedky na 

podnikateľské aktivity neboli čerpané. 

- v rámci projektov IROP boli členovia VZ informovaní, že na základe výziev bolo podaných 30 

projektov, z toho je ukončený a refundovaný 1 projekt, obce Kiarov. V prípade ďalších obcí, obec 

Slovenské Ďarmoty a obec Želovce, budú mať projekty schválené, avšak s korekciou v prípade 

S.Darmôt.  

- v súvislosti s korekciami projektov vyššie spomenutých obcí, manažérka o.z. IKN upozornila 

prítomných členov na prísnu kontrolu zo strany RO pre IROP v prípade akýchkoľvek zmien 

v podmienkach verejného obstarávania. Členovia VZ boli informovaní aj o dôležitosti postupu 

verejného obstarávania a komunikácie s obstarávateľom. 

- z podaných žiadostí bolo 15 zrealizovaných a v prípade 5 obcí, resp. projektov sa čaká na realizáciu 

a na podanie ŽoP 

- ďalej boli poskytnuté informácie o pripravovaných výzvach na aktivity D1, D2 a E1 

- členom VZ bolo pripomenuté, že projekty k aktivitám IROP musia byť ukončené do konca roka 

2023, manažérka MAS informovala, že v prípade aktivít IROP sa už len dočerpávajú dodatočné 

financie do konca roka 2023 

- manažérka informovala aj o problémovom čerpaní zdrojov k animáciám z PRV  (exkurzie, 

propagačné materiály a pod.) 

 

 

8. Informácie o chode MAS 3, finančná situácia o.z.  

 

- manažérka MAS informovala prítomných členov v súvislosti s priebehom realizácie chodu MAS 3. 

Pripomenula členom valného zhromaždenia uznesenie zo zasadnutia  VZ v Slovenských Ďarmotách 

dňa 28.4.2022, a to schválenie alokácií finančných prostriedkov na chod MAS a animácie. Financie 

na chod MAS 3 sú vo výške 41 502,00 Eur. Tieto finančné prostriedky sa mohli začať čerpať hneď 

po skončení chodu MAS 2, tj. 31.1.2022. Od 1.3.2022 sa čerpajú finančné zdroje na chod MAS 3. 

Refundáciu sumy 41 502,00 Eur môže MAS požiadať len, keď má uzavretú Zmluvu o NFP s PPA. 

Avšak MAS nemôže podať žiadosť dovtedy, kým nebude mať schválenú aktualizovanú stratégiu od 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Prítomní členovia zasadnutia VZ boli upozornení, že MAS 

má finančné prostriedky do októbra 2022, to znamená, že MAS je v ďalšom období vo finančnej 

tiesni, nakoľko o úver môže požiadať najskôr len v marci 2023, po podpise zmluvy na chod MAS 3. 

Ďalej manažérka informovala o fungovaní kancelárie MAS a o personálnej situácií kancelárie pri 

daných finančných problémoch – aktuálny počet zamestnancov: 2 na plný úväzok, z toho 1 cez 

projekt UPSVaR s dotáciou na mesiace október - november 2022, s podmienkou minimálne ďalšie 2 

mesiace udržať zamestnanca podľa zmluvy s UPSVaR a 1 na dohodu, podľa potreby.  
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Na riešenie zlej finančnej situácie bolo priebežne upozorňované a Predsedníctvo o.z. ako výkonný 

orgán, ktorý sa uzniesol na návrhu pre VZ pre riešenie vyskytnutej situácie. Predseda združenia 

predniesol návrh zo zasadnutia Predsedníctva – členovia predsedníctva navrhujú mimoriadny členský 

príspevok pre obce v sume 600,00 Eur s úhradou do 31.12.2022 a pre podnikateľský a občiansky 

sektor vo výške ľubovoľného príspevku, podľa možností členov. Po prepočítaní predpokladaných 

výdavkov do konca roka 2022 bola suma cca 600 Eur najvhodnejším riešením, ako vkladu financií 

prostredníctvom mimoriadneho členského príspevku. 

- manažérka MAS ďalej informovala o neuhradenom členskom príspevku a o neuhradenom 

mimoriadnom členskom príspevku niektorých členov za rok 2020, 2021 a 2022 a spolu s predsedom 

Ing. P. Libiakom vyzvali prítomných, aby apelovali na neplatičov vo svojich obciach k úhrade 

nedoplatkov. 

- predseda o.z. IKN, Ing. P. Libiak, na základe Uznesenia 5/P/2022 zo zasadnutia predsedníctva dal 

hlasovať o návrhu predsedníctva o mimoriadnom členskom príspevku. 

Valné zhromaždenie hlasovalo nasledovne: za 27, proti 2, zdržal sa 0 (starosta Glabušoviec, Štefan 

Chudý musel odísť ešte pred hlasovaním). Valné zhromaždenie schválilo návrh predsedníctva. 

 

 

9. Diskusia (žiadosť M. Sokola, nedoplatky členov voči o.z.) 

 

- Mgr. D. Árvayová vyzvala manažérku MAS k poskytnutiu informácií, ktorí členovia neuhradili 

členský príspevok, manažérka MAS prečítala daných členov a informovala o celkovej sume 

neuhradených príspevkov, ktorá je vo výške 3 320 Eur. Ing. Z. Végh, starosta obce Bušince, sa 

vyjadril k problému, že obec Bušince má iba náklady v súvislosti so spoluprácou s MAS a vyzdvihol 

ťažkú finančnú situáciu obce. Ďalej spomenul aj možný budúci návrh na obecné zastupiteľstvo 

o vystúpení obce z MAS. Ing. L. Majdán, starosta obce Lesenice, upozornil, že členovia boli vopred 

informovaní a upozornení o postupe financovania a dodal, že niektoré obce sú v podobnej finančnej 

situácií. Starosta obce Bušince, Ing. Z. Végh, vyjadril nespokojnosť s dlhým procesom spracovania 

projektov a s tým súvisiacimi finančnými problémami. Na záver dodal, že ak obec Bušince bude mať 

schválenú Žiadosť o platbu, zaplatí základný členský príspevok. 

- po krátkej prestávke pokračovala diskusia. M. Sokol sa vyjadril k svojej žiadosti k odpusteniu 

jednorazového vstupného poplatku, v súvislosti s jeho výstupom z členstva ako FO a následným 

vstupom do členstva ako PO. Svoju žiadosť nakoniec po prehodnotení situácie ústne stiahol. Ing. J. 

Varga, starosta obce Chrastince, zdôraznil potrebu dostatočnej komunikácie a informácií o čerpaní 

finančných prostriedkov, o žiadostiach finančných príspevkov aj od subjektov, ktorí sú v území 

MAS, ale nie sú jej členmi. 

- Ing. P. Libiak, predseda o.z., oznámil, že sa v budúcom období nebude uchádzať o funkciu 

predsedu 

 

 

10. Uznesenie a záver, obed 

 

- predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. Po prednesení bolo uznesenie schválené 

nasledovne: za 27, proti 1, zdržal sa 1. 

Predseda združenia 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. 
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V Želovciach, dňa 6.10.2022 

 

Zapísal:    Ing. Marek Ďurkovič      ...................................................... 

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

            Marcel Fagyas      ...................................................... 

 

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



Ipeľská Kotlina – Novohrad, o.z. 
          

U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia  Valného zhromaždenia o.z. Ipeľská Kotlina - Novohrad, 

konaného dňa 06.10.2022 o 10:00 hod., reštaurácia Fontána Želovce 

___________________________________________________________________________ 
 

1) Berie na vedomie :  

a) aktualizáciou stratégie vystúpenie člena – Obec Obeckov s platnosťou od účinnosti dodatku k 

Zmluve o NFP pre podopatrenie 19.4 

b) Informácie o čerpaní finančných prostriedkov k 30.9.2022 – PRV a IROP  

c) informácie o chode MAS 3, finančnej situácii o.z. 

d) informáciu o nedoplatkoch na členskom voči o.z. 

e) stiahnutie žiadosti p. M.Sokola - Obchod a stavby s.r.o. 

 

  

2) Schvaľuje : 

 a)  Zapisovateľa Ing. Mareka Ďurkoviča a za overovateľov zápisnice Štefana Rimaja a Marcela 

Fagyasa 

 b) Mandátovú komisiu v zložení: predseda – Mgr. Denisa Árvayová, členovia: Ing. Zoltán Végh 

a Pavol Suchánsky 

Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Jozef Varga, členovia: Bc. Marta Kálovcová a Ivan 

Krahulec 

c)  Vystúpenie členov – J.Varga – AGRA-V Obeckov s platnosťou od účinnosti dodatku k Zmluve 

o NFP pre podopatrenie 19.4, nakoľko už nebude v území MAS 

d) Pre člena:  J. Varga AGRA-V, Obeckov – vzhľadom k jeho zániku členstva v združení – 

odpustiť členský poplatok a stornovať nedoplatok na členskom 

e) aktualizáciu Stratégie CLLD Ipeľská Kotlina Novohrad 

f) Výberové a hodnotiace kritériá pre PRV SR 

g) Výšku mimoriadného príspevku na chod MAS vo výške 600,00 Eur pre obce s úhradou do 

31.12.2022 a dobrovoľného príspevku pre ostatných členov MAS podľa uváženia 

h) riešiť nedoplatky apelovaním členov samospráv a vyzývanie neplatičov vo vlastnej obci k platbe 

 

 

3)    Ukladá :  

a) Predsedovi združenia zaslať faktúry na mimoriadne členské príspevky a dosledovať zaplatenie 

mimoriadneho príspevku, s úhradou do 31.12.2022  

b) Manažérovi MAS informovať Obec Obeckov ako aj podnikateľa J. Vargu o ukončení ich 

členstva v o.z. po účinnosti dodatku k Zmluve o NFP pre podopatrenie 19.4 

c) Manažérovi MAS vykonať súvisiace postupy so schválenou stratégiou ako aj výberovými 

a hodnotiacimi kritériami v rámci ITMS systému 

d) Jednotlivým orgánom o.z. vykonávať činnosti v zmysle Stanov združenia. 

 

 

 
 

Predseda návrhovej komisie:                        ............................................ 

 

V Želovciach, 06.10.2022                                                 ........................................... 

                                                                                       Ing. Peter Libiak, predseda o.z. 


