
Zápis 
z členskej schôdze OZ Malokarpatský región, konanej dňa 10. decembra 2014 v Kultúrnom 
dome Ľ.Štúra v Modre. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Priebeh rokovania členskej schôdze: 
1. Otvorenie 
 
Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda OZ Malokarpatský región Ivan Patoprstý, starosta 
obce Báhoň. 
 
Predsedajúcim bolo skonštatované, že členská schôdza je uznášania schopná, t. j. bolo 
prítomných minimálne 50% členov OZ a zároveň bola prítomná 2/3 väčšina - prítomných 
bolo 23 členov, splnomocnenie zaslali 4, čo umožnilo hlasovanie o aktualizácii stanov OZ 
Malokarpatský región. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa bola určená Miroslava Petrušová. 
Za overovateľov zápisnice boli určení Zuzana Klučárová / EkoGarten s.r.o  a Jozef Mruškovič 
/starosta obce Doľany. 
 
3. Schválenie programu zasadnutia členskej schôdze 
 
Predložený bol nasledovný program rokovania členskej schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia členskej schôdze 
4. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze  
5. Schválenie aktualizácie stanov OZ Malokarpatský región 
6. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2015 
7. Doplňujúce voľby členov do kontrolnej a revíznej komisie OZ Malokarpatský región 
8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015 
9. Prijatie nových členov OZ Malokarpatský región 
10. Rôzne 
11. Záver 
 
Predsedajúci dal prítomným hlasovať za predložený program rokovania členskej schôdze. 
Hlasovanie č.1 – ZA 27/PROTI 0/ZDRŽAL SA 0.  
Záver: Predložený program bol jednohlasne schválený. 
 
Ľudovít Ružička / člen Rady OZ Malokarpatský región, starosta obce Dubová na úvod 
informoval prítomných o Programe rozvoja vidieka, opatrenie 19. LEADER a potrebe 
vytvorenia verejno-súkromného partnerstva prostredníctvom vzniku miestnej akčnej skupiny 
(MAS). Ďalej informoval o kritériách vytvorenia MAS, jedným z ktorých je aj vypracovanie 
integrovanej regionálnej stratégie rozvoja územia. Informoval, že OZ môže získať na prípravu 
pre vytvorenie MAS finančnú podporu, o ktorú by sa OZ Malokarpatský región malo 
uchádzať. Z uvedeného dôvodu bude potrebné vytvoriť finančné i priestorové podmienky na 
prácu, aby sa OZ mohlo uchádzať o uvedenú finančnú podporu a pripravovať spracovanie 
stratégie rozvoja územia. 



 
4. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze  
 
Rokovanie pokračovalo schválením rokovacieho poriadku členskej schôdze. Predsedajúci dal 
prítomným hlasovať o rokovacom poriadku, ktorým sa bude riadiť členská schôdza OZ.  
Hlasovanie č.2 – ZA 26/PROTI 0/ ZDRŽAL SA 1.  
Záver: Rokovací poriadok bol schválený väčšinou. 
 
5. Schválenie aktualizácie stanov OZ Malokarpatský región 
 
Ďalším bodom bola aktualizácia stanov OZ Malokarpatský región. Predmetom aktualizácie 
bola zmena stanov OZ Región Červený Kameň v zmysle transformácie na OZ Malokarpatský 
región, ktorý má ambíciu získať status MAS – Miestnej akčnej skupiny. 
Predsedajúci dal prítomným hlasovať o navrhovanej aktualizácii stanov OZ Malokarpatský 
región.  
Hlasovanie č.3 – ZA 26/PROTI 0/ZDRŽAL SA 1.  
Záver: Aktualizácia stanov bola schválená, nakoľko bol hlasovaním vyjadrený súhlas 2/3 
väčšiny všetkých členov OZ Malokarpatský región. 
 
6. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2015 
 
Radovan Mičunek / podpredseda OZ Malokarpatský región, starosta obce Píla predniesol 
návrh, aby členské príspevky do OZ Malokarpatský región boli schvaľované každoročne. Pre 
rok 2015 predniesol návrh výšky členského príspevku 
• neziskové organizácie je 50 Eur,  
• PO – podnikatelia 100 Eur,  
• FO 20 Eur  
• a členské obce prispejú sumou 9250 Eur s tým, že kľúč rozdelenia bude definovaný na 

zasadnutí ZMOMR-u.  
 
Návrh výšky členského sleduje cieľ, vytvoriť podmienky pre fungovanie OZ Malokarpatský 
región i za predpokladu, že by OZ nezískalo dotáciu. Po získaní dotácie je návrh zamestnať 
pracovníka na plný úväzok, do tej doby zamestná OZ pracovníka na polovičný uväzok. 
 
Reakcia Peter Fitz / starosta obce Šenkvice : Vyjadril myšlienku, že obce by mali fungovať na 
princípe solidarity a to i z hľadiska nákladov.  
Reakcia Ľudovít Ružička / starosta obce Dubová: Predkladaný rozpočet na rok 2015 je model,  
v prípade, že OZ Malokarpatský región nezíska štatút MAS a dotáciu, bude potrebná úprava 
rozpočtu vzhľadom na potrebu personálneho zabezpečenia a zriadenia kancelárskych 
priestorov. Navrhované je využívať priestory Mikroregiónu Červený kameň v Častej. 
Reakcia Peter Fitz / starosta obce Šenkvice: Návrh, aby zamestnanec OZ pracoval v „srdci“ 
regiónu, t. j. v Modre, nakoľko Modra má predpoklady byť leadrom regiónu. Vyjadril 
nesúhlas k paušálnemu rozdeleniu finančných prostriedkov. 
Reakcia Hana Hlubocká / primátorka mesta Modra do 15.11.2014 /: Vyjadrila názor, že líder 
by mal vyplynúť zo spracovanej stratégie rozvoja územia. Modra má vhodné priestory pre 
sídlo OZ Malokarpatský región, ktoré sú dobre dostupné a vybavené a mesto je prístupné 
pre tento účel OZ Malokarpatský región ich poskytnúť. 
 
Predsedajúci dal prítomným hlasovať o výške členského príspevku na rok 2015 
v nasledujúcej výške – neziskové organizácie 50 Eur, PO – podnikatelia 100 Eur, FO 20 Eur, 



členské obce spoločne 9 250 Eur, pričom kľúč rozdelenia bude dohodnutý na zasadnutí 
ZMOMR. 
Hlasovanie č.4: ZA 26 / PROTI 0 / ZDRŽAL SA 1. 
Záver: Výška členských príspevkov bola schválená. 
 
 
7. Doplňujúce voľby členov do kontrolnej a revíznej komisie OZ Malokarpatský región 
 
Predsedajúci predniesol návrh členov do Kontrolnej a revíznej komisie OZ Malokarpatský 
región nasledovne:  
Za členské obce Luboš Jelínek / starosta obce Vištuk, 
za neziskové organizácie p. Bočko - Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach,  
za PO – podnikateľov Zuzana Klučárová / EkoGarten, s.r.o. / 
 
Hlasovanie č.6: ZA 27 / PROTI 0 / ZDRŽAL SA 0. 
Záver: Členovia do Kontrolnej a revíznej komisie OZ Malokarpatský región boli jednohlasne 
prijatí. 
 
 
8. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015 
 
Ľudovít Ružička / člen Rady OZ Malokarpatský región, starosta obce Dubová predniesol 
návrh rozpočtu na rok 2015 v dvoch variantoch – 1.variant bez dotácie, 2. variant so získanou 
dotáciou. 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu k navrhovanému rozpočtu na rok 2015: 
Reakcia OZ Združenie vinosadských vinohradníkov a vinárov,  Vinosady: Otázka na Radu OZ 
Malokarpatský región: Bude zamestnanec OZ informovať o možných výzvach na projekty 
členov OZ? 
Odpovedá Ľudovít Ružička / člen Rady OZ Malokarpatský región, starosta obce Dubová: 
Mechanizmus dotácií bude vychádzať zo spracovanej a schválenej integrovanej regionálnej 
stratégie rozvoja územia, v ktorej budú definované ciele a priority rozvoja územia. 
Projektový manažér bude poskytovať podporu, bude sledovať výzvy, poskytne 
administratívnu podporu pri vypracovaní projektu. Vypracovanú stratégia podáva OZ na 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré tiež udeľuje OZ štatút MAS.  
 
Predsedajúci dal prítomným hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2015, variant č.2 – so 
získanou dotáciou.  
Hlasovanie č. 5: ZA 27 / PROTI 0 / ZDRŽAL SA 0. 
Záver: Návrh rozpočtu, variant č.2 bol jednohlasne prijatý.  
 
 
9. Prijatie nových členov OZ Malokarpatský región 
 
Radovan Mičunek / podpredseda OZ Malokarpatský región, starosta obce Píla predniesol 
informáciu o prijatých nových členov OZ Malokarpatský región.  Zároveň informoval, že za 
mesto Modra sa o členstvo uchádza 6 neziskových organizácií, čo nespĺňa dohodnutý princíp 
fungovania členstva: 1 mesto/obec – 1 OZ za obec – 1 PO – podnikateľ za obec. Pripomenul, 
že právo rozhodnúť o prijatí člena má členská schôdza. 



Reakcia Peter Fitz / starosta obce Šenkvice: Vyjadril súhlas s rovnocennosťou partnerov 
a princípom rozloženia hlasov. 
Reakcia Štefan Lenghart / starosta obce Viničné: vyjadril, že tiež rešpektuje tento princíp, 
v dôsledku ktorého obec stiahla jedno z dvoch OZ, ktoré mali tiež záujem o členstvo.  
Reakcia p. Sváral / obec Píla: Apeloval na zachovanie princípu 1 – 1 – 1 aj na základe 
skúseností s MAS Podhoran. Týmto krokom by bol už na začiatku takto nastavený princíp 
fungovania a akcie schopnosti MAS. 
Reakcia Dušan Hanula / Letisko Dubová: Vzniesol pripomienku, že je treba ponechať 
rozhodnutie, ktoré OZ z Modry bude zastúpené v OZ Malokarpatský región, na meste Modra.  
 
Členská schôdza OZ Malokarpatský región odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta 
Modra, opätovne prerokovať na svojom zasadnutí, ktoré OZ bude zastupovať mesto Modra 
za tretí sektor. 
 
10. Rôzne 
 
Predsedajúci otvoril diskusiu v rámci bodu programu Rôzne:  
 
Otázka- p. Lenghardt / starosta obce Viničné: Ako vyzerá programové obdobie 2014 -2020? 
Odpovedá p. Mičunek / podpredseda OZ Malokarpatský región: Program rozvoja vidieka 
(PRV) nie je schválený, Európska komisia má pripomienky. V návrhu PRV je pre región BSK 
vyčlenených cca 5, 9mil. Eur. Na území BSK sa predpokladá vznik troch subjektov MAS.  
Otázka p. Mruškovič / starosta obce Doľany: Aký je systém čerpania finančných prostriedkov 
z BSK? Možné čerpanie finančných objemov je nízke. 
Odpovedá p. Mičunek / podpredseda OZ Malokarpatský región: Úrad BSK má svoje VZN na 
dotačný mechanizmus, podľa ktorého sa riadi čerpanie. Raz do roka, k 15.11. je možné žiadať 
o financie v objeme viac ako 2 500 eur. 
 
Predseda OZ Malokarpatský región informoval prítomných členov o zaplatení členského, 
o zriadení a fungovaní web stránky OZ Malokarpatský región 
/www.malokarpatskyregion.sk/, novej emailovej adresy združenia 
/info@malokarpatskyregion.sk/ . 
 
11. Záver 
 
Predsedajúci poďakoval členom za účasť na členskej schôdzi. 
 
 
V Modre, dňa 10.12.2014 
 
Predseda OZ Malokarpatský región: Ivan Patoprstý, v.r. 
 
Zapísala: Miroslava Petrušová, v.r. 
 
Zápis overili: Zuzana Klučárová, v.r. / EkoGarten, s.r.o. 
                         
                      Jozef Mruškovič, v.r. / starosta obce Doľany 
 


