ZÁPISNICA
Valné zhromaždenie OZ Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia (OZ PKP)
Miesto:

Čebovce, čitáreň Základnej školy

Dátum:

25.03.2009

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zahájenie Ľudovít Cseri -predseda o.z., František Zaťko - starosta obce
Čebovce
2. Prijatie nových členov občianskeho združenia
3. Voľba komisií
4. Doplnenie orgánov združenia voľbou
5. Vystúpenie hostí – Miroslava Kubaliaková, Ing. arch. Peter Rusnák
6. Výročná správa za rok 2008 a správa o hospodárení za rok 2008, správa
revíznej komisie
7. Návrh členského na rok 2009
8. Prerokovanie návrhu stanov občianskeho združenia – návrh zostáva voľným na
pripomienkovanie
9. Prerokovanie návrhu plánu činnosti na rok 2009, rozpočet podľa aktivít –
oboznámenie s projektom a časovým harmonogramom realizácie
10. Rôzne a diskusia
11. Záver, schválenie uznesenia
K bodu 1 - Zahájenie
Prítomných privítal starosta obce Čebovce František Zaťko, predseda Mikroregiónu
Údolie Čebovského potoka a odovzdal slovo presedajúcemu p. Ľudovítovi Cserimu,
predsedovi OZ Partnerstvo Krtíšskeho potoka (ďalej OZ PKP), ktorý zasadnutie
Valného zhromaždenia (ďalej VČS) zahájil.
Spolupredsedajúcim bola Ing. Katarína Škrdlová, riaditeľka Centra prvého kontaktu
Veľký Krtíš (ďalej CPK), zástupkyňa spracovateľa Integrovanej stratégie rozvoja územia
(ďalej ISRÚ) pre OZ PKP. Predseda OZ p. Ľ. Cseri oboznámil prítomných s programom,
privítal hostí a zaželal všetkým príjemné a úspešné rokovanie.
K bodu 2 – Prijatie nových členov
Vzhľadom na počet prítomných pri zahájení VZ sa tento bod presunul na neskôr.
K bodu 3 – Voľba komisií
K bodu voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie, voľba zapisovateľa
a overovateľov zápisnice pristúpil predseda OZ PKP, ktorý prečítal všetkých
navrhnutých členov komisií a tiež zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrhová a volebná komisia: F. Zaťko, K. Zólyomi, Ing. J. Nagy
Zapisovateľ: Ing. M. Pavlovkinová
Overovatelia zápisnice: Ľ. Cseri, Ing. Š. Tóth

Prítomní jednohlasne prijali prečítaný návrh. Podľa prezenčnej listiny bola prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých členov občianskeho združenia a schôdza bola
uznášania schopná.
K bodu 4 – Doplnenie orgánov združenia voľbou
V tomto bode VČS rozhodovala aj o prijatí nových členov OZ PKP (presunutý bod 2).
V lehote do konania VČS boli doručené prihlášky nových členov. VŠ rozhodovala
o prijatí týchto subjektov: Anton Matušov (SHR, Kiarov), Ladislav Zsigmond (podnikateľ
FO, Vinica), Anita Galčíková (podnikateľ FO, Želovce, prevádzka Vrbovka). Prítomní
odsúhlasili prijatie menovaných subjektov za členov občianskeho združenia PKP.
V rámci bodu voľby do orgánov združenia boli navrhnutí do Predsedníctva nasledovní
členovia: L. Zsigmond (podnikateľ FO), M. Augustínová (OZ OSOH), A. Galčíková
(podnikateľ FO). Prítomní členovia jednohlasne schválili menované osoby do
Predsedníctva o.z. PKP. Zloženie Predsedníctva zatiaľ nerešpektuje usmernenie MP SR
k pomernému zastúpeniu verejného a súkromného sektora: verejný sektor: 60 %,
súkromný sektor: 40 %. V budúcnosti budú dovolení ďalší 3-ja členovia tak, aby
zastúpenie verejného sektora bolo menej ako 50 %.
K bodu 5 – Vystúpenie hostí
V rámci tohto bodu vystúpila sl. Miroslava Kubaliaková, ktorá zastupovala Miestnu akčnú
skupinu MALOHONT a bola hosťom členskej schôdze. Rozprávala o skúsenostiach,
ktoré mali od začiatku činnosti až po samotný vznik MAS, hovorila o pozitívach,
negatívach, o práci v teréne, o budovaní partnerstva, o aktivitách, o financovaní aktivít,
o vlastnom grantovom programe a o ďalších zaujímavých postrehoch. Zároveň
prítomným ponúkla spoluprácu v ďalšom procese formovania MAS.
Ing. Vladimír Laššák, vedúci odboru regionálneho rozvoja BBSK v svojom vystúpení
informoval o možnostiach podpory z rozpočtu BBSK, pochválil aktivity OZ PKP
a v závere zaželal členom OZ PKP úspechy pri ďalšej práci.
V tomto bode prebehla diskusia k prednáške sl. Kubaliakovej, najmä k téme grantového
programu, členstva v MAS, tvorbe komisií.
K bodu 6 - Výročná správa za rok 2008 a správa o hospodárení za rok 2008
Správu o činnosti občianskeho združenia predniesla vo svojom vystúpení p. Ing.
Katarína Škrdlová, ktorá prezentovala činnosť občianskeho združenia. Vzhľadom na to,
OZ vzniklo len v polovici roka 2008, boli jeho aktivity zamerané výlučne na spracovanie
žiadosti o NFP v rámci projektu vypracovania ISRÚ a v závere roka (po schválení
projektu) na aktivity na zabezpečenie jeho realizácie. Výročná správa bude zavesená na
web stránku OZ PKP.
Správu o hospodárení občianskeho združenia Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia za rok
2008 predniesla Ing. K. Škrdlová, príjem OZ za rok 2008 bol vo výške 99 300 Sk, celý
príjem bol tvorený členskými príspevkami.
Ing. Škrdlová v tomto bode predstavila aj novovytvorenú web stránku, ktorá je súčasťou
aktivít projektu, avšak po jeho ukončení môže byť ďalej využívaná pre potreby OZ PKP
– www.partnerstvokp.sk. Miestna manažérka Tímea Tóthová doplnila, aby obce
využívali tento priestor, na stránke sú vytvorené sekcie pre všetky 3 zapojené
mikroregióny a jednotlivé obce, môžu sa tu zverejňovať informácie o kultúrnych
a športových podujatiach a pod. Obce majú poslať fotodokumentáciu a ďalšie informácie
na kontaktné adresy miestnych manažérok.
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K bodu 7 – Návrh členského na rok 2009
V rámci bodu prítomní diskutovali o výške členského príspevku na rok 2009. Bolo
podaných niekoľko návrhov, ale nakoniec prítomní členovia schválili nasledovné
členské: 10 EUR. Prijatý bol návrh, aby miestni manažéri pripravili list členom s výzvou
na úhradu členského na účet OZ PKP. Prílohou listu bude zápisnica z VČS
a Uznesenie.
K bodu 8 – Stanovy OZ PKP
K bodu návrh zmien a doplnkov stanov združenia Ing. P. Bendík informoval, že stanovy
budú priebežne dopracované podľa usmernení PPA a budú umiestnené na webovej
stránke www.partnerstvokp.sk na pripomienkovanie a z kancelárie OZ budú zaslané email všetkým členom. Doplnené stanovy bude treba preregistrovať na Min. vnútra SR do
dátumu podania žiadosti o NFP na opatrenie 4.1 Implementácia ISRÚ.
K bodu 9 – Plán činnosti na rok 2009, prezentácia projektu
Návrh plánu činnosti na rok 2009 predniesla Ing. Škrdlová a k jednotlivým bodom podala
aj vysvetlenie.
1. Realizácia projektu „Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a príprava územia na prístup LEADER“ – všetky
aktivity projektu až po podanie žiadosti o platbu a zúčtovanie projektu.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na prefinancovanie uvedeného projektu.
3. Vytvorenie základných podmienok pre činnosť OZ PKP v r. 2010, a to vyškolenie
miestnych manažérov, vybudovanie kancelárie a zabezpečenie
finančných
prostriedkov na chod kancelárie.
4. Vypracovanie podmienok pre výberové konanie na obsadenie pozícií miestnych
manažérov v kancelárii MAS a jeho realizácia.
5. Doplnenie
Stanov podľa usmernenia MP SR, ich schválenie v OZ PKP
a zabezpečenie preregistrácie na Ministerstve vnútra SR.
6. Schválenie vypracovanej Integrovanej stratégie rozvoja územia jednotlivými
členskými obcami (obecné zastupiteľstva) a OZ PKP (Valné zhromaždenie).
7. Vypracovanie a predloženie žiadosti do opatrenie
PRV 4.1 Implementácia
integrovaných stratégií rozvoja územia a do opatrenia 4.3 Chod miestnej akčnej
skupiny.
Prítomní jednohlasne návrh schválili.
K bodu 10 – Rôzne, diskusia
Ing. Škrdlová informovala prítomných o nutnosti urýchlene vyriešiť formu
prefinancovania projektu na vypracovanie ISRÚ. Napriek tomu, že financovanie zo
strany MP SR je 100% oprávnených nákladov projektu, prebieha systémom refundácie,
tzn., že OZ PKP najskôr musí uhradiť všetky náklady projektu a tieto žiadať jedinou
žiadosťou o platbu. Ing. Škrdlová navrhla rôzne možnosti prefinacovania, a to:
1. financovanie z rozpočtov obcí
2. komerčný úver z banky (úrok 7-12 %), pričom BBSK prisľúbil prefinancovanie
vzniknutých úrokov z úveru formou VZN.
3. financovanie z pôžičky CPK (úrok 6 %) a z rozpočtov obcí
Prítomní vybrali návrh č. 2, pričom sa dohodli, že overia možnosti u Dexia banka, a.s.
a TB, a.s.
Miestne manažérky T. Tóthová a Ing. Z. Tóthová budú od 1.4.2009 pracovať v regióne
na základe zmluvy s CPK a v apríli začnú aj pravidelné pracovné stretnutia k strategickej
(návrhovej a implementačnej) časti ISRÚ, na ktoré budú pozývaní všetci členovia OZ aj
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školení miestni manažéri. Ideálne by bolo vytvorenie stabilnej pracovnej skupiny, ktorej
členovia budú zapojení počas celého spracovania strategickej časti. Prvé stretnutie sa
bude konať 29.4.2009, miesto konania bude spresnené, pozvánky budú zaslané
emailom a zároveň budú zverejnené na web stránke OZ PKP.
P. Hlačok, starosta obce Malá Čalomija navrhol, aby sa preverila možnosť zaregistrovať
OZ PKP ako príjemcu 2% z daní FO a PO pre budúci rok.
Ing. Škrdlová vyzvala prítomných na otvorenú a efektívnu spoluprácu nielen pri
realizácii projektu, ale vo všetkej činnosti OZ PKP, čím sa tiež naplnia aj princípy
prístupu Leader.
Ing. Bendík informoval, že členské príspevky za rok 2008 poskytli jednotlivé
mikroregióny a neboli rovnomerné od všetkých členských obcí. Je potrebné preveriť,
koľko bolo uhradených za rok 2008 na obyvateľa. Pre výpočet členského sa bude brať
do úvahy štatistika obcí k 1.1. príslušného roka.
Ďalšia diskusia prebehla o zapojení a postavení školených miestnych manažérov, ktorí
vyjadrili svoje požiadavky, najmä oboznámiť sa so súčasným stavom ISRÚ, aby sa
vedeli lepšie zapojiť do školení a čo majú očakávať od svojej náplne. Ing. Pavlovkinová
informovala, že súčasná verzia ISRÚ bola odovzdaná do kancelárie v januári 2008.
Postavenie školených manažérov závisí od úspešnosti projektu do opatrenia 4.1.
V prípade úspešnosti bude kancelária MAS zamestnávať počas trvania projektu (max. 5
rokov) 3 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Školení manažéri sa môžu uchádzať
o tieto pozície vo výberovom konaní, ktoré vypíše OZ PKP. K tomuto bodu sa dohodlo
pracovné stretnutie miestnych manažérov a zástupcov spracovateľa ISRÚ na CPK
v najbližšom čase, kde sa tieto veci ujasnia.
Miestne manažérky vyzvali starostov, ktorí sa zatiaľ nezapojili do aktivít, že majú túto
možnosť. Pracovať sa bude s tými, kto majú záujem.
K bodu 11 – záver, uznesenie
Prítomní členovia OZ PKP jednohlasne schválili predložený návrh na uznesenie.
Predseda OZ PKP p. Ľ. Cseri poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie pléna
členskej schôdze OZ PKP.

V Čebovciach, dňa 25.03.2009

Zapísala :
Ing. Martina Pavlovkinová

Overili:
Ľudovít Cseri
Ing. Štefan Tóth

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

............................................
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UZNESENIE
Členská schôdza OZ Partnerstvo Krtíšskeho potoka
a) Berie na vedomie:
1. Informáciu o správe o činnosti združenia za rok 2008.
2. Informáciu o správe o hospodárení združenia za rok 2008.
b) Schvaľuje:
1. Nových členov OZ PKP - Anton Matušov (SHR, Kiarov), Ladislav Zsigmond
(podnikateľ FO, Vinica), Anita Galčíková (podnikateľ FO, Želovce, prevádzka
Vrbovka.
2. Výšku členského príspevku na rok 2009 nasledovne: 10 EUR
c) Volí:
1. Predsedníctvo v zložení: K. Zólyomi, V. Ádám, D. Árvayová, P. Celeng, Ing. Š.
Tóth, Ing. P. Bendík, Ľ. Cseri, L. Zsigmond (podnikateľ FO), M. Augustínová (OZ
OSOH), A. Galčíková (podnikateľ FO).
d) Ukladá:
1. Predsedovi OZ PKP doriešiť spôsob prefinancovania projektu spracovania
ISRÚ.
2. Kancelárii OZ PKP preveriť možnosti registrácie OZ PKP ako príjemcu 2%
z daní FO a PO na rok 2010.
3. Kancelárii OZ PKP zverejniť všetky materiály z VČS na web stránke OZ PKP.
4. Predsedovi OZ PKP dohliadať na úspešnú realizáciu projektu spracovania
ISRÚ v súlade s podmienkami zmluvy o NFP medzi OZ PKP sa PPA.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené prítomnými členmi OZ PKP.

V Čebovciach, dňa 25.03.2009

Zapísala :
Ing. Martina Pavlovkinová

Overili:
Ľudovít Cseri
Ing. Štefan Tóth

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

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