OBČIANSKE ZDRUŽENIE

DOLNOHRONSKÉ ROZVOJOVÉ PARTNERSTVO
SNP 2, 937 01 Želiezovce, IČO: 42 118 140
V Želiezovciach, dňa 12.03.2018
ZÁPISNICA
z výročnej schôdze Valného zhromaždenia OZ DRP
konaného dňa 12.03.2018 o 10:00 hod. v Dome Kultúry v Želiezovciach

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Kotora, predseda MAS DRP, ktorý na základe poštu prítomných
členov združenia v súlade so Stanovami združenia zvolal náhradné rokovanie valného zhromaždenia.
Po kontrole prezentácie skonštatoval, že náhradné VZ je uznášania schopné.
Po schválení programu rokovania boli za členov návrhovo- volebnej komisie navrhnutí a schválení
nasledovní členovia: Bc. Zita Cseri za samosprávy, Ing. Gabriel Melczer za podnikateľský sektor, Irena
Izsáková za neziskový sektor.
V súlade s programom bola predložená Správa o činnosti DRP v roku 2017, Správa o hospodárení
združenia v roku 2017 a informácia o súčasnom stave členskej základne.
Predseda oboznámil prítomných členov s aktuálnou situáciou v oblasti výberu stratégií na
Slovensku, informoval o podaní odvolania proti rozhodnutiu MP SR o neschválení stratégie CLLD OZ DRP
a navrhoval zvolať rokovanie Valného zhromaždenia po doručení odpovede na odvolanie. Zároveň navrhol
uložiť kancelárii DRP pripraviť zmenu Stanov a stratégie CLLD do predpokladaného termínu doručenia
odpovede od MP SR.
Prítomní členovia VZ požiadali o zasielanie materiálov na rokovanie VZ v dostatočnom časovom
predstihu mailom.
Po predložení navrhovanej výšky členského príspevku v OZ DRP na rok 2018 a jeho použití začala
diskusia, v rámci ktorej vyjadrili starostovia nespokojnosť s navrhovanou výškou 1 Euro na obyvateľa
a navrhovali 0,50 € / obyvateľa. Zvyšok bude prerokovaný na najbližšej schôdzi VZ. Zvýšenie členského
príspevku v OZ DRP treba najskôr prerokovať v jednotlivých obecných zastupiteľstvách.
Valné zhromaždenie schválilo navrhovaný rozpočet na rok 2018 a výšku členského v nasledovnej
výške: 0,50 € / obyvateľa pre členské obce, 10 Eur pre neziskové organizácie a 20 Eur pre podnikateľské
subjekty.
Na rokovaní VZ sa vykonala voľba orgánov DRP na najbližšie dva roky. Z celkového počtu 15 členov
predsedníctva bolo zvolených 11 členov (5 členov z radov samospráv, 4 členovia z radov neziskových
organizácií a 2 členovia z radov podnikateľov). Chýbajúci členovia budú zvolení doplňujúcimi voľbami na
najbližšom zasadnutí VZ. Zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu k tejto zápisnici.
VZ schválilo predložený návrh uznesení (príloha zápisnice). Predsedajúci na záver poďakoval
prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí VZ.

Zapísala: Ing. Margaréta Szabóová

Schválil: Ing. Marián Kotora

