Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Cesta slobody 466, 991 28 Vinica

ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Miesto:

Obecný úrad Lesenice, zasadacia miestnosť

Dátum:

23.3.2011

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod – Ing. Katarína Škrdlová - predseda o.z.
2. Voľba komisií
3. Výročná správa za rok 2010 a správa o hospodárení za rok 2010, správa revíznej
komisie
4. Prerokovanie návrhu plánu činnosti na rok 2011
5. Návrh členského na rok 2011
6. Zmena stanov, schválenie smerníc
7. Zmena ISRÚ
8. Voľba orgánov na rok 2011
9. Rôzne a diskusia
10. Záver, schválenie uznesenia
11. Krátky kultúrny program, obed
K bodu 1. Úvod
Ing. Katarína Škrdlová - predsedníčka OZ Partnersvo Krtíšskeho Poiplia (ďalej „OZ PKP“)
srdečne privítala krátkym príhovorom všetkých prítomných členov združenia a
následne skonštatovala stav prítomných podľa prezenčnej listiny. Celkový počet členov
občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia je 44, z toho prítomných
podpísaných na prezenčnej listine bolo 38, tzn. Valné zhromaždenie bolo
uznášaniaschopné. Predsedníčka predstavila program zasadnutia Valného zhromaždenia
a vyzvala prítomných k doplňujúcim návrhom programu. Žiadne doplňujúce návrhy neboli
podané a program Valného zhromaždenia bol jednohlasne schválený prítomnými členmi.
K bodu 2. Voľba komisií
Predsedníčka Ing.Katarína Škrdlová navrhla nasledovné komisie v zložení:
Volebná komisia: Mgr. Marián Hocsák, Daniela Lichvárová, Jozef Filip
Návrhová komisia: Pavel Lekýr, Ľudovít Cseri, Pavol Suchánsky
Zapisovateľ: Anita Galčíková
Overovatelia zápisnice: Denisa Árvayová, Michal Nagy
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Po prečítaní navrhovaných členov komisií mali možnosť prítomní členovia pripomienkovať
zloženie komisií. Nakoľko žiadne pripomienky neboli, prítomní členovia hlasovali za
schválenie komisií a ich členov nasledovne:
- Volebná komisia: Mgr. Marián Hocsák, Daniela Lichvárová, Jozef Filip –
schválená: počet hlasov za 35, proti 0, zdržal sa 3.
- Návrhová komisia: Pavel Lekýr, Ľudovít Cseri, Pavol Suchánsky – schválená:
počet hlasov za 35, proti 0, zdržal sa 3.
- Zapisovateľ: Anita Galčíková a overovatelia zápisnice: Denisa Árvayová, Michal
Nagy – schválené: počet hlasov za 35, proti 0, zdržal sa 3.
K bodu 3. Výročná správa za rok 2010 a správa revíznej komisie
Predsedníčka združenia v krátkosti zhrnula Výročnú správu za rok 2010, nakoľko ju
každý člen združenia obdržal v písomnej forme pri prezentácii. Následne predsedníčka
vyzvala predsedu revíznej komisie k predneseniu Správy revíznej komisie.
Po informovaní o aktivitách vykonaných v roku 2010 dostali členovia združenia priestor na
pripomienkovanie, resp. podanie návrhov. Po zapracovaní technických pripomienok
nasledovalo hlasovanie: výročná správa za rok 2010 a správa revíznej komisie boli
jednohlasne schválené:. za 38, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4. Prerokovanie návrhu plánu činnosti na rok 2011
Predsedníčka združenia predstavila Plán činnosti na rok 2011 (tento dokument taktiež
každý člen združenia obdržal v písomnej forme pri prezentácii) a následne bol členom
poskytnutý priestor pre návrh na doplnenie. Ing. Pavel Bendík, starosta obce Hrušov
navrhol doplniť bod č. 11 Hľadať zdroje pre členov PKP zo súkromného sektora
z grantových a iných zdrojov, nakoľko členovia združenia zo súkromného sektoru
(podnikatelia a občianske združenia) nemajú možnosť v takej miere ako verejný sektor
(obce) získať finančné prostriedky pre svoje aktivity v rámci opatrení ISRU MAS PKP.
Návrh bude dopracovaný do plánu činnosti. Následne bol tento plán odsúhlasený
prítomnými členmi združenia nasledovne: za 38, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 5. Návrh členského na rok 2011
Predsedníčka združenia uviedla výšku členského príspevku za rok 2010 – čo bolo 50 eur
za člena na rok, a súčasne aj navrhla, aby výška členského na rok 2011 zostala
nezmenená, tzn. tiež 50 eur. K tomuto bodu bola otvorená diskusia, v ktorej pán M.
Hlačok, starosta obce Malá Čalomija navrhol zníženie výšky členského príspevku pre
občianske združenia (súkromný sektor), nakoľko ich príjmy sú nízke a v rámci členstva v
združení majú zatiaľ iba výdavky a v stanovených opatreniach ISRU nemajú väčšinou
možnosti získať finančné prostriedky pre svoje aktivity ako verejný sektor. Pavel Lekýr,
starosta obce Opava súčasne navrhol možnosť pre obce s malým počtom obyvateľov
zaplatiť členský príspevok v dvoch splátkach. Následne aj Mgr. M. Hocsák a Ing. Kerata,
navrhli, aby pre verejný sektor – obce zostala výška 50 eur a pre súkromný sektor sa
znížila na 10 eur. Prítomní členovia združenia hlasovali za prijatie návrhu výšky členského
pre rok 2011: súkromný sektor 10 eur/ročne a verejný sektor 50 eur/ročne, a za možnosť
zaplatenia čiastky v dvoch splátkach, nasledovne: za 38, proti 0, zdržal sa 0. Návrh bol
jednohlasne schválený.
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K bodu 6. Zmena stanov, schválenie smerníc
Predsedníčka Ing.Katarína Škrdlová predstavila návrh na zmenu stanov, ktorá sa týkala
hlavne zmeny sídla združenia, zo súčasného sídla: Cesta slobody 466, 991 25 Vinica na
nové sídlo a to: Lesenice 221, 991 08 Lesenice, nakoľko sa tam nachádza aj sídlo
kancelárie MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia. Zmena sa súčasne týkala aj Čl.4 Orgány
združenia, § 4 – právomoci Valného zhromaždenia, ods. j). Vzhľadom k tomu aby sa pri
každej zmene a následnom schvaľovaní všetkých smerníc a vnútorných predpisov
nemuselo zvolávať Valné zhromaždenie, je vhodné schvaľovanie týchto interných smerníc
a predpisov a ich zmien prenechať do kompetencií Predsedníctva, avšak všetci členovia
združenia budú oboznámení o vykonávaných zmenách elektronicky. Po prednesení
a vysvetlení týchto zmien, boli hlasovaním prítomných členov uvedené zmeny
jednohlasne odsúhlasené: za 38, proti 0, zdržal sa 0.
Následne predsedníčka združenia vyzvala manažérku MAS Ing. M.Pavlovkinovú
k prečítaniu Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia, nakoľko doteraz takýto
poriadok nebol pripravený ani schválený. Po prečítaní dala predsedníčka priestor na
zmeny. Boli vykonané iba v článku III, ods. 8, odst.11 a následne zapracované. Prítomní
členovia ešte vyjadrili potrebu zasielania vypracovaných smerníc elektronicky členom
združenia na preštudovanie. Rokovací poriadok bol následne počas hlasovania
o schválení jednohlasne odsúhlasený: za 38, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7. Zmena ISRÚ
Predsedníčka Ing.Katarína Škrdlová vysvetlila postup vykonávania zmien v ISRÚ, na
základe Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader. Zmenu je možné vykonať len jeden
krát za celé obdobie počas rokov 2007 – 2013 a to najskôr po jednom roku od podpisu
zmluvy s PPA, ktorá bola podpísaná dňa 25.5.2010. MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
potrebuje vykonať zmenu týkajúcu sa presunu finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých opatrení osi 3 podľa prílohy č. 5 Finančných plán implementácie opatrení
financovaných z PRV 2007 – 2013 a Prílohy č. 4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV,
implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader. Zmenu je nutné vykonať z dôvodu toho,
že sa budú musieť presúvať finančné prostriedky medzi opatreniami 3.4.1 a 3.4.2
vzhľadom na to, že pôvodne bola výška finančných prostriedkov opatrenia 3.4. rozdelená
rovnomerne na polovicu a na základe predbežných plánov samospráv už vieme, že
sa nebudú čerpať rovnomerne. Táto zmena ISRU bola prítomnými členmi jednohlasne
schválená.
Predbežne podľa našich predpokladov počítame aj s presúvaním finančných prostriedkov
z opatrenia 3.2.B (marketing cestovného ruchu) do opatrenia 3.2.A (ubytovanie na
súkromí). Pri vykonaní tejto zmeny bude v tomto roku ešte raz zvolané Valné
zhromaždenie, pre schválenie vykonaných zmien.
K bodu 8. Voľba orgánov na rok 2011
Na základe Stanov občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia je
Predsedníctvo volené Valným zhromaždením na 1 rok. Musí pozostávať z min. 50 %
zástupcov súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a 50 % zástupcov
verejného sektora. Predsedníčka združenia ďalej oboznámila prítomných s tým, že
Ladislav Zsigmond sa dňom 11.3.2011 vzdal písomne členstva v Predsedníctve, a preto
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je potrebné namiesto neho nahlásiť za Mikroregión Veľký Potok Ipeľ jedného zástupcu za
súkromný sektor pre doplnenie potrebného počtu členov Predsedníctva.
Po vzájomnej dohode členov mikroregiónu bol navrhnutý za člena Predsedníctva
Alexander Petrezsél ako zástupca OZ Nekvinum z Vinice. V prípade ďalších členov
Predsedníctva nebol žiadny návrh na zmenu člena. Súčasne ani v prípade Predsedu
nebol žiadny návrh na zmenu.
Prítomní členovia hlasovali za schválenie predsedu združenia a za schválenie nového
člena a ostatných členov predsedníctva v nižšie uvedenom zložení nasledovne: za 31,
proti 0, zdržali sa 7.
Nové zloženie Predsedníctva:
Ing. Katarína Škrdlová – SS – predseda OZ
PaedDr. Branislav Kázmer – VS
Ľudovít Cseri – VS – člen
Károly Zólyomi – VS – člen
Ing. Daniel Gemer - SS – člen
Terézia Kókayová – SS – člen
Alexander Petrezsél – SS – člen
K bodu 9. Rôzne a diskusia
Predsedníčka Ing.Katarína Škrdlová oboznámila prítomných s pripravovaným školením
pre samosprávy (lektorom bude Ing. Balážová Eva – vedúca Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na tému
„Prenášanie stratégií do operatívy v riadení obcí“), termíny sú stanovené na 4.4.2011
a 12.4.2011. Vzhľadom k tomu bolo potrebné navrhnúť miesto konania týchto školení
a porozprávať sa o ďalších školeniach v budúcnosti s konkrétnym zameraním, ktoré
môžeme pripraviť aj ako viac dňové. Károly Zólyomi – starosta obce Vrbovka navrhol, že
školenie konané 4.4.2011 zabezpečí v priestoroch obecného úradu vo Vrbovke a súčasne
aj Lóránt Gömöri navrhol zorganizovať školenie 12.4.2011 vo Vinici. Konkrétne
podmienky budú dojednané so starostami dotknutých obcí a súčasne sa budú posielať aj
pozvánky členom k týmto školeniam.
Predsedníčka Ing.Katarína Škrdlová informovala prítomných zástupcov obcí, že zatiaľ
nebolo poskytnuté vysvetlenie od PPA k technickému spôsobu vyriešenia
spolufinancovania obcí v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. V tomto opatrení je v ISRÚ
schválené spolufinancovanie projektov v celkovej výške 35 000 eur, čo znamená 5 %
z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov pre opatrenie 3.4.2.
Manažérka MAS Ing. Martina Pavlovkinová predstavila vytvorenú Národnú sieť MAS
a zdôraznila výhody členstva v národnej sieti MAS. OZ Národná sieť slovenských
Miestnych akčných skupín (NSS MAS) bolo zaregistrované 2.3.2011, sídlo je v Levoči.
Spolupráca schválených MAS na Slovensku a iných združení pracujúcich na princípe
Leader môže byť prínosom pre všetky MAS, ktoré chcú ovplyvňovať podmienky
implementácie integrovaných stratégií v tomto období aj podmienky tvorby podkladov pre
implementáciu programu LEADER v novom programovacom období 2014 -2020. V apríli
2011 sa bude konať prvé Valné zhromaždenie, kde sa budú prijímať členovia bude sa
schvaľovať výška členského, zatiaľ návrh 200 eur. Po predstavení úloh a cieľov NSS
MAS prítomní hlasovali za vstup OZ PKP do tejto siete a odporučili výšku členského
príspevku na 100 eur ročne: za 38, proti 0, zdržal sa 0.
Ďalej manažérka MAS Ing. Martina Pavlovkinová predstavila činnosť a význam BB VIPA,
súčasne uviedla informácie o podmienkach členstva v BB VIPA. BB VIPA je regionálnym
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pracoviskom NSRV, dlhodobo pripravuje územie BBSK na prístup Leader už od r. 2005.
Omnoho lepšie by sa presadzovali požiadavky MAS/VSP v rámci celého kraja, ak by BB
VIPA bola regionálnym združením MAS/VSP. Zatiaľ je členstvo fyzických osôb, obcí a
mikroregiónov. BB VIPA pripravila zmenu a nový kľúč pre voľbu Regionálnej Rady: budú
ju tvoriť zástupcovia všetkých MAS/VSP + 1 zástupca za ostatné právnické osoby a 1
zástupca za fyzické osoby, takže MAS/VSP budú mať možnosť tvoriť „politiku“ BB VIPA.
Členské v BB VIPA je 20,00 eur. Po predstavení úloh a cieľov NSS MAS prítomní
hlasovali za vstup OZ PKP za člena BB VIPA: za 38, proti 0, zdržal sa 0..
Ďalej manažérka MAS Ing. Martina Pavlovkinová informovala o odbornej exkurzii do
Rakúska - Burgenlandu, ktorú organizuje BB VIPA v dňoch 14.4. -16.4.2011 (štvrtok –
sobota) na témy: predaj z dvora, diverzifikácia – agroturistika, bionergetika, vidiecka
turistika a prístup Leader. Za jednu MAS sa môže zúčastniť 5 osôb. Za OZ PKP sa
predbežne prihlásili: L. Zsigmond, J. Filip, A. Galčíková, P. Celeng, doplní sa jedna osoba
za MR Veľký potok – Ipeľ.
V rámci propagácie územia MAS bola vypracovaná prezentácia s bohatou
fotodokumentáciou o členských obciach a MAS PKP, ktorá je určená pre príležitosti, keď
budú mať členovia združenia rôzne návštevy v obciach, budú organizovať alebo
zúčastňovať sa rôznych podujatí a chcú sa pochváliť aj tým, že ich obec je aktívna a je
členom MAS. Táto prezentácia bude poskytnutá všetkým členom združenia pre
propagáciu a bude sa priebežne aktualizovať.
Manažérka MAS Ing. Martina Pavlovkinová informovala prítomných, že na základe
Dohody o spolupráci medzi BB VIPA a BBSK sa prezentujú jednotlivé MAS v časopise
Náš vidiek, MAS PKP bude v májovom čísle.
Na základe doručenej prihlášky o prijatie za člena zo dňa 16.3.2011 oboznámila
predsedníčka OZ PKP záujem o členstvo organizácie Združenie vidieckeho turizmu
a agroturizmu Hont z Hrušova. Súčasne sa na zhromaždení zúčastnil aj zástupca tejto
organizácie, p. Ján Fašang. Následne prítomní členovia hlasovali za prijatie/neprijatie
nového člena združenia. Za schválenie prijatia nového člena bolo v počte 38 členov, proti
0 a zdržal sa 0, tzn. Valné zhromaždenie schválilo vstup nového člena do združenia.
Súčasne Ing. Pavel Bendík, ktorý bol splnomocnený zastupovať člena Antona Matušova
z Hrušova sa vyjadril, že Anton Matušov sa pre ďalšie obdobie vzdáva členstva
v Revíznej komisii. Z Mikroregiónu Veľký potok Ipeľ súčasne navrhli zástupcovia za člena
revíznej komisie Jána Fašanga z Hrušova, tento návrh bol následne jednohlasne
schválený.
K bodu 10. Záver, schválenie uznesenia
Na záver predsedníčka združenia vyzvala členov návrhovej komisie aby prečítali návrh
uznesenia Valného zhromaždenia. Po prečítaní predsedníčka požiadala o hlasovanie za
schválenie uznesenia. Uznesenie bolo jednohlasne schválené: za 38, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 11. Krátky kultúrny program, obed
Predsedníčka OZ PKP Ing. Katarína Škrdlová poďakovala prítomným za účasť
a požiadala o krátky kultúrny program – moderný tanec z Kováčoviec, po ktorom
nasledoval obed. Súčasne upozornila prítomných, že po obede nasleduje ďalšia časť
programu dňa, kde budú predstavené vyhlásené výzvy MAS 3.4.1 Základné služby pre
hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Renovácia a rozvoj obcí pre obce a bude
priestor na otázky k pripravovaným projektom.
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UZNESENIE
Valné zhromaždenie OZ Partnerstvo Krtíšskeho potoka
a) Berie na vedomie:
1. Informáciu o činnosti združenia za rok 2010.
2. Správu Revíznej komisie za rok 2010.
b) Schvaľuje:
1. Program Valného zhromaždenia
2. Volebnú komisiu v zložení: Mgr. Marián Hocsák, Daniela Lichvárová, Jozef
Filip
3. Návrhovú komisiu v zložení: Pavel Lekýr, Ľudovít Cseri, Pavol Suchánsky
4. Zapisovateľa zápisnice: Anita Galčíková a overovateľov zápisnice: Denisa
Árvayová, Michal Nagy
5. Výročnú správu za rok 2010 a správu revíznej komisie
6. Plán činnosti na rok 2011
7. Výšku členského príspevku na rok 2011 vo výške 50 eur pre verejný sektor
a vo výške 10 eur pre súkromný sektor za člena/ročne.
8. Zmenu Stanov
9. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia
10. Členstvo MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v NSS MAS
11. Členstvo MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v BB VIPA
12. Prijatie nového člena: Združenie vidieckeho turizmu a agroturizmu Hont,
Hrušov
13. Nového člena Revíznej komisie: Ján Fašang
c) Volí:
Predsedníctvo v zložení:
Ing. Katarína Škrdlová – SS – predseda
PaedDr. Branislav Kázmer – VS – podpredseda
Ľudovít Cseri – VS – člen
Károly Zólyomi – VS – člen
Ing. Daniel Gemer - SS – člen
Terézia Kókayová – SS – člen
Alexander Petrezsél – SS – člen
d) Ukladá:
1. Vykonať zmenu stanov na ministerstve vnútra SR
Termín: 30.4.2011
Zodpovedný: predseda MAS
Uznesenie bolo jednohlasne schválené prítomnými členmi OZ PKP.
V Leseniciach, dňa 23.3.2011
Zapísala :
Overili:
Anita Galčíková
Denisa Árvayová
Michal Nagy
..............................................

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