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Zápisnica 
z členskej schôdze OZ Malokarpatský región, konanej dňa 27. 5. 2020, Šenkvice 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia členskej schôdze 
4. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze  
5. Informácia o aktuálnom stave implementácie z hľadiska právneho ukotvenia organizácie 
6. Informácia o vyhlásených a pripravovaných výzvach – PRV / IROP 
7. Správa o hospodárení za rok 2019 
8. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2020 
9. Návrh financovania chodu MAS / schválenie KTK úveru SLSP,a.s. 
10. Strednodobé hodnotenie stratégie MAS 
11. Aktualizácie zásobníka projektových zámerov 
12. Voľba do orgánov OZMR – Výberová komisia, Kontrolný a Monitorovací výbor 
13. Rôzne 
14. Záver 

 
Priebeh rokovania členskej schôdze 
 
1.Otvorenie 
Členskú schôdzu otvoril a viedol predseda OZ Malokarpatský región Ivan Patoprstý, starosta obce 
Báhoň. 
 
Prítomných 20 členov (z celkových 36). Predsedajúcim bolo skonštatované, že členská schôdza je 
uznášania schopná. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa bola predsedom OZ určená Mária Tomanová. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  

- za samosprávu: p. Savkuliak – starosta obce Budmerice,  
- za PO – podnikateľov: p. Bočko – Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach, 
- za OZ – p. Zigo – OZ Modranská beseda. 

 
Hlasovanie – ZA 20/PROTI 0/ZDRŽAL SA 0.  
Záver: Zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení. 
 
3. Schválenie programu zasadnutia 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia členskej schôdze 
4. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze  
5. Informácia o aktuálnom stave implementácie z hľadiska právneho ukotvenia organizácie 
6. Informácia o vyhlásených a pripravovaných výzvach – PRV / IROP 
7. Správa o hospodárení za rok 2019 
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8. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2020 
9. Návrh financovania chodu MAS / schválenie KTK úveru SLSP,a.s. 
10. Strednodobé hodnotenie stratégie MAS 
11. Aktualizácie zásobníka projektových zámerov 
12. Voľba do orgánov OZMR – Výberová komisia, Kontrolný a Monitorovací výbor 
13. Rôzne 
14. Záver 
 
Hlasovanie – ZA 20/PROTI 0/ZDRŽAL SA 0.  
Záver: Predložený program bol jednohlasne schválený. 
 
4. Schválenie rokovacieho poriadku členskej schôdze  
Predseda OZ skonštatoval, že Rokovací poriadok bol schválený na minulej schôdzi a budeme 
pokračovať ďalším bodom. 
 
 
5. Informácia o aktuálnom stave implementácie z hľadiska právneho ukotvenia organizácie  
 
Predseda OZ MR odovzdal slovo manažérovi MAS p. Mičunkovi, ktorý rovnako privítal všetkých 
prítomných a poskytol informáciu o momentálnej situácii v MAS. Všetkým členom bol zaslaný 
v podkladoch list od JUDr. Peška, hlavného štátneho radcu zo sekcie programov regionálneho 
rozvoja, ktorý bol doručený kancelárii MAS poštou a mailom. Obsahuje informáciu, že je potrebné 
v plnom rozsahu pokračovať v aktivitách MAS.  

Aktualizácia Systému riadenia CLLD k 4.3.2020 hovorí že : 
- pri všeobecnej podmienke výberu MAS v zmysle kapitoly 6.3.3.4, písm. b) musí MAS dodržať 
toleranciu 10% od stanovenej maximálnej hranice hustoty obyvateľstva.  

PPA nám poskytla priestor na vyhlásenie výziev, ktoré sme mali vyhlásiť ale v čase bez konkrétnych 
informácií a rozhodnutím rady sme nevyhlasovali. V roku 2019 a 2020 sme začali so zasielaním výziev 
na schválenie.   

V rámci leta zmena stratégie nie je aktuálna, zo sumy približne 3 mil. € zostalo niečo cez 1 mil. €, 
menili sa finančné alokácie. Je ich potrebné upraviť, aby boli výzvy čerpateľné. Zmluvy sú platné 
s 10% toleranciou, do ktorej momentálne podľa aktualizácie riadenia CLLD spadáme. 
p. Petrakovič: z odpovede v liste nie je jasné povolenie 
p. Mičunek: ale podľa úpravy v Systéme riadenia CLLD, môžeme pokračovať 
p. Petrakovič: je možné zaslať prehľad na 2 A4 všetkým členom? 
p. Petrušová: problém hustoty obyvateľstva je v záväznom systéme IROP, bez potrebných dodatkov 
a zmlúv ho zakotvili do systému CLLD 
p. Mičunek: áno je možné zaslať prehľad 
 
V tomto bode sa nehlasovalo.  
Záver: Prítomní zobrali informáciu na vedomie. 
 
 
6. Informácia o vyhlásených a pripravovaných výzvach – PRV / IROP 

Predseda OZ MR odovzdal slovo M. Petrušovej, ktorá informovala o nasledovných výzvach na 
podávanie žiadostí z prostriedkov z PRV na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v 
rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktoré sú zverejnené v ITMS2014+ a na webe 
OZ MR s potrebnými prílohami: 
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1. Výzva MAS_001/7.4/3 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry (Bratislavský kraj) 
2. Výzva MAS_001/4.2/3  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych produktov (Bratislavský kraj) 
3. Výzva MAS_001/7.5/2 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj) 
4. Výzva MAS_001/ 7.2/2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov 
a úspor energie (Bratislavský kraj) 
5.Výzva MAS_001/7.6/1 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a 
skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s 
vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v 
oblasti environmentálnej osvety (Bratislavský kraj) 
Celkovo ide o 7 opatrení pre cyklotrasy, lávky, infotabule, veže, trhové miesta apod. 

Je potrebné mať stavebné povolenia, výberové konania a ak je potrebné aj potvrdenie zo životného 
prostredia. VO môže byť ukončené skôr od 16.4.2016, zmluvy sa však podpisujú až po výzve. Každý 
mesiac bude jedna uzávierka výzvy, prebehne administratívna kontrola, kde bude výzva prijatá alebo 
vrátená na opravu. Potom ju dostanú odborní hodnotitelia. 

Ohľadne Alokácií a opatrení  v PRV – ktoré už nemajú význam dajú sa pridať alebo zrušiť. 
Opatrenie 1.2. určené pre školenia sú v tejto fáze trochu komplikované nakoľko je potrebné so 
všetkými účastníkmi uzatvoriť zmluvy a je potrebné, aby ich PPA schválila, čo môže byť časovo veľmi 
náročné a nemusí sa to stihnúť. 
Časť IROP stratégie sa neupravuje, nemôžeme žiadať nové opatrenia a finančné prostriedky sa alebo 
vyčerpajú alebo prepadnú. 
p. Mičunek: existujúci zásobník projektov je potrebné upraviť jednotlivo s každým starostom, to 
znamená, že je potrebné si ho prejsť a vybrať projekty do ktorých sa zapojí obec.  Každá výzva  - viac 
či menej záujemcov a veľkosť finančných prostriedkov. 

Pani Tomanová informovala o výzvach v rámci IROP, ktoré boli zaslané na schválenie podľa 
harmonogramu, do dnešného dátumu nemáme po niekoľkých mailových urgenciách odpoveď. 
1) 5.1.1./ A1 Podpora podnikania a inovácií Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých 

podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev – určená pre samostatne zárobkovo 
činné osoby a mikro a malé podniky. 

2) 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo 
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach/ E1 Trhové priestory – určená pre mestá 

3) 5.1.2 / B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – určená pre: mestá, obce; združenia miest 
a obcí; mikro regionálne združenia; občianske združenia; neziskové organizácie 

4) 5.1.2/ B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry – určená pre: mestá, 
obce; združenia miest a obcí; mikro regionálne združenia; občianske združenia; neziskové 
organizácie 

p. Mariany: ak sa nebude prehodnocovať IROP? 70% PPA, 30% IROP ako bude finančne chod MAS 
a animácie?  
p. Petrušová: celková výška NFP je 1 294 430,51 €;  z toho  
na IROP: 269 673,02 €  
na projekty PRV: 809 019,07 €;  
na chod MAS a animácie: 215 738,42 €  
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p. Mruškovič: dožijeme sa záveru platíme členské a stále nie je vidieť výsledok? Papierovo je s tým 
veľa práce výpis z reg. trestov a podobné potrebné podklady, ktoré treba financovať.  
p. Petrušová: projekty PRV cez ITMS2014+ je tam presná navigácia, je potrebné mať finančný plán, tri 
cenové ponuky, niektoré usmernenia sa nevzťahujú na obce, sú tam formálne prílohy (celkovo 19), 
ktoré nie treba všetky predložiť, čestné prehlásenie je samozrejmé. V IROP je celý proces papierový, 
nejde sa cez ITMS2014+. 
 
V tomto bode sa nehlasovalo.  
Záver: Prítomní zobrali informácie na vedomie. 
 
7. Správa o hospodárení za rok 2019 
Výdavky spojené s chodom kancelárie  - mzdy, kancelárske potreby, výdavky na stratégiu, logo, 
príspevky do siete MAS, školenia 
p. Petrakovič: čo je zahrnuté v sume 3210 euro? 
p. Petrušová: ide o integrovanú stratégiu  - tlač letákov, roller, dotazníky pre celé územie MAS, 
stretnutia, lektori – občerstvenie, cestovné, odmena. 
p. Petrakovič: správa hospodárenia, by mala byť spracovaná ako dokument a spracovateľ by mal byť 
zodpovedný za jej obsah. 
p. Patoprstý: berieme na vedomie 
 
V tomto bode sa nehlasovalo.  
Záver: Prítomní zobrali informácie na vedomie. 

 
8. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2020 
p. Mičunek informoval o predloženom rozpočte, ktorý bol navrhnutý z pohľadu kancelárie a zaslaný 
členom. Rozpočet je vyvážený. 
p. Petrakovič: bola už podaná žiadosť na refundáciu? 
p. Mičunek: nie nebola, teraz sa pripravuje a žiadame od roku12/2017 do 12/2019. 
p. Petrakovič: v rozpočte nie je zapracovaný úver je potrebné doplniť ho do finančných operácií. Aký 
je čas na refundáciu úveru? 
p. Fitz: výška1.3 mil. € z toho máme 215 tis. € . Na aké obdobie to potrebujeme ? Koľko vychádzajú 
mzdové náklady na 1 rok? 183 tis € : 4 roky  je cca 45.000 €, mzdové náklady sú 32.000 € 
Ako sa to počíta do ďalšieho obdobia, budú mzdy hradené z členských príspevkov?  
Rozpočet je potrebný na dlhšie obdobie suma na chod MAS plus hodnotitelia a ďalšie výdavky 
p. Mičunek: máme potvrdené, že bude dodatočná alokácia 164.tisíc €, ak si ustrážime rozpočet 
peniaze budeme mať. V priebehu rokov do 2023: 56 mesiacov  
1x 1400 €  manažér 
2x 1000 € odborný asistent + právne poradenstvo, účtovníctvo a personálne, odvody čo je na jeden 
rok 49.000 mzdové zostatok 9.000 euro plus prenájom 1200 euro za rok 
p. Zigo:  na obdobie do 2023? 
p. Mičunek: financovanie chodu MAS je momentálne z príspevkov členov, tým pádom je tu rezerva 
30.000 
p. Zigo: Rada nebola informovaná o rozpočte ktorý spomenula p. Petrušová 
p. Petrušová: model, ktorý sa robil zahŕňal všetkých členov, medzi tým už niektorí odišli, napr. 
vystúpiť chce aj obec Chorvátsky Grob. Tieto príspevky nepostačujú na pokrytie výdavkov. 
p. Zigo: je možné pripraviť takýto model, kde budú zahrnuté všetky výdavky aj na hodnotiteľov, pre 
IROP a PRV a členov komisií? 
p. Petrušová: nie je problém 
p. Zigo: nie sú informácie že by túto sumu bolo problém získať od iných  
p. Petrušová: členská schôdza môže navrhnúť odmeny členom komisií. 
p. Mičunek: pripravíme dlhodobý výhľad pre rozpočet so zapracovaním hodnotiteľov a členov komisií 
p. Fitz: Aký je predpoklad, čiastka kontokorenta na akú dobu to vydrží? 
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p. Gembešová: Aké je maximum kontokorenta, aká je zábezpeka? 
p. Mičunek: zmluvný záväzok je notárom overená zápisnica. Je podpísaná s bankou, bola predložená 
Rade. 
p. Petrakovič: peniaze sú už načerpané? 
p. Mičunek: nie 
p. Petrakovič: prečo sme toto neriešili predtým, aby sme sa porozprávali? Prečo sa to rieši takýmto 
spôsobom? Toto sme už museli vedieť skôr alebo mali vedieť, že tento problém sa má riešiť, nie je 
problém, že máme nárokovateľné financie ale nebol schválený ani rozpočet. 
p. Fitz: na rade nebola ani informácia, že zmluva je v notárskom registri a že máme podpísanú/ 
uzatvorenú zmluvu. Problém je rozhodnúť sa za 20.000 €. 
p. Patoprstý: celá situácia je skôr o lepení, všetci sa venujeme svojej práci. Ja to môžem zložiť 
a venovať sa tej svojej. 
p. Petrakovič: Tu ide o to že, že tieto informácie sme mohli vedieť skôr  
p. Mičunek: spustilo to jednou ponukou. ŽoP sme nepodali a zálohová platba v banke neprešla. 
Možno sme mali komunikovať vopred. 
p. Mruškovič: oslovili sme aj sponzora ale zvážili sme aj túto alternatívu. 
p. Fitz: Ak vyhlasujeme výzvy - pre mňa nie je problém finančný ale informácie, že všetko je už 
pripravené.  Nekomunikovalo sa to skôr, čo je potrebné, chýbajúce informácie. 
p. Patoprstý: nie sme profesionáli, zaberá to všetko veľa času. Bol tu jeden človek teraz je už 
doplnené osadenstvo. 
p. Lederleitner: fungovanie nebolo ideálne skúsme sa k tomu postaviť ako sa dá.  
p. Fitz: Dodatočne budeme schvaľovať ? zmluva je podpísaná a to je tresnoprávne 
p. Gembešová: poďme opačne 
p. Petrakovič: nemôžeme rozhodnúť preto sme tu, už sa to udialo. Ivan že si takto vybavil zmluvu, 
ktorá nie je garantovaná ničím, tvoja ochrana a zodpovednosť ako štatutára . 
p. Zigo : v dotazníku SLSP je jedno čo tam majú oni, ale čo hovorí zmluva.  
p. Gembešová: o čom hovorí zmluva o zálohe ? 
p. Mičunek: zakladá sa pohľadávka voči PPA a banke to stačí SLSP má svoje skúsenosti s MASkami. 
Dodnes  za tie roky sme nepotrebovali žiadne finančné krytie, niektoré MASky majú vyčerpané už aj 
alokácie. SLSP  finančne zastrešuje väčšinu MASiek. 
p. Petrakovič: nebolo možné sa stretnúť so starostami a požiadať o pôžičku?  
p. Vráblová: my nemáme na zvýšenie členského v rozpočte, navýšenie rozhoduje zastupiteľstvo 
p. Petrakovič: 90 % ručí OZ nie členovia, dlh bude vymáhaný od FO nehrozí tu riziko ? 
p. Mruškovič: OZtká môžu požiadať aj keď nie sú členmi a my platíme a nič z toho nemusíme mať. 
p. Zigo: právna istota pre p. predsedu, požiadať o garanciu. 
p. Mičunek: plynulo sme prešli diskusiou bodmi č. 7 a 8 k návrhu financovania chodu MAS a mohli by 
sme prijať uznesenie, že súhlasíme s odpísaním pohľadávok voči neplatičom. Pohľadávky sú 
nevymožiteľné, nie sú ochotní ich ďalej zaplatiť a bolo im ukončené členstvo.  
p. Petrakovič: spravte zoznam, aby sme vedeli akú pohľadávku odsúhlasujeme 
p. Fitz: navrhujem odsúhlasiť samostatne rozpočet, pohľadávky a úver. 
p. Ružička: úver teraz, pohľadávky a rozpočet neskôr, uviesť tam finančné operácie na ďalšie roky. 
Príjmime jediné uznesenie za úver dnes. 
 
Predseda dal hlasovať za návrh 
 
Hlasovanie – ZA 16/PROTI 0/ZDRŽAL SA 3/Nehlasoval 1 
Záver:  Návrh pre samostatné hlasovanie za rozpočet, pohľadávky a úver bol prijatý. 
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9. Návrh financovania chodu MAS / schválenie KTK úveru SLSP,a.s. 
Uznesenie:  Členská schôdza Občianskeho združenia OZ Malokarpatský región schvaľuje :  
a) Prijatie kontokorentného úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a.s. Tomášikova 48, 

Bratislava vo výške 20.000,- EUR za účelom financovania výdavkov súvisiacich s projektom kód : 
NFP309190Q920 

b) Zabezpečenie úveru formou záložného práva na pohľadávky  do výšky kontokorentného úveru.  

Hlasovanie – ZA 12/PROTI 0/ZDRŽAL SA 7/Nehlasoval 1 
Záver: KTK úver SLSP, a.s. pre financovanie chodu MAS bol schválený 
 
10. Strednodobé hodnotenie stratégie MAS 
p. Petrušová informovala o odovzdaní hodnotenia do 31.8. tohto roka. Hodnotenie bude zahŕňať : 
dotazníkové zisťovanie, rozhovory, informácie ako MAS fungovala. Metodika obsahuje 40 strán 
postupu. 
 
V tomto bode sa nehlasovalo.  
Záver: Prítomní zobrali informácie na vedomie. 
 
11. Aktualizácie zásobníka projektových zámerov 
V PRV budeme môcť niektoré veci meniť, môžeme ísť do minimálnej a maximálnej výšky o tomto sa 
budeme rozprávať aj na stretnutiach, je potrebné si pripraviť, do akých projektov chcete ísť sú tam 
100% dotácie. A dodatočná alokácia 50 % pôjde na projekt a 50% na vytvorenie pracovného miesta, 
na základe toho sa upraví stratégia v PRV. Do IROP nás nepustia. Treba prejsť zásobník projektov. 
AINOVA može zaskoliť, ak bude školiť . 
PPA školenia – zmluvy pozvánky, kritéria. Projekty spolupráce sú administratívne náročné nastavené. 
Neviem aký je postoj rady či bude za, aby sme spolupracovali s inou spoločnosťou alebo pokračovali 
s AJ Nova. 
P. Mariany: bude sa to schvaľovať? 
p. Petrušová: áno bude 
p. Mariany: môžete rozoslať informáciu mailom všetkým členom, aby sa na to pripravili aby sme ich 
potom nemuseli naháňať , že sa budeme kvôli tomu stretať, a aby sme boli pripravení treba všetkých 
upozorniť. 
p. Petrušová: pred týždňom skončilo pripomienkové konanie. Mailová komunikácia je trocha 
komplikovanejšia, nie všetci vedia reagovať hneď. 
Starostovia uverejnia informácie ohľadne hodnotenia stratégie na svojich webových stránkach. Do 
prieskumu sa budú môcť zapojiť a vstupovať aj obyvatelia. 
p. Mičunek: je potrebné, aby sa starostovia a spolky prejavili záujem a u podnikateľov prejavili 
záujem o spoluprácu. 
 
V tomto bode sa nehlasovalo.  
Záver: Prítomní zobrali informácie na vedomie. 

 
12. Voľba do orgánov OZMR – Výberová komisia, Kontrolný a Monitorovací výbor 
p. Mičunek informoval o potrebe doplniť zástupcov do komisií, neboli zaslané ani písomne potvrdené 
žiadne mená členov do komisií. 
Nominácia: 
Výberová komisia:  p. Zuzana Cigániková 
Monitorovací výbor: p. Ľudovít Ružička (predseda), p. Silvia Brazdovičová 
Kontrolný výbor: p. Mária Vráblová 
Revízna komisia : p. Lucia Garajová, p. Viktoria Thomes, (+ doplniť jedného kandidáta) 
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p. Zigo: v stanovách je uvedené, že členov do komisie menuje Rada 
p. Petrakovič: toto nie je problém preschváliť 
p. Petrušová: mená potrebujeme hneď, pretože vyjadrenie potrebujeme zaevidovať, 
je to bezplatná funkcia ale v rámci štruktúry MAS RO netlačí, členovia sa budú vyjadrovať. 
Je možné že budeme meniť stanovy. 
p. Zigo. o menách sme komunikovali už v decembri, ste posilnení personálne, očakáva sa od 
kancelárie lepšia komunikácia  
p. Petrušová : výberová komisia musí byť zastúpená trojzložkovo  
p. Zigo: otázku by som neuzatváral ale v rámci samostatného mailu podľa stanov resp. podľa 
stratégie, kto má byť schvaľovacím orgánom komisií. 
 
13. Rôzne 
Predseda dal priestor na diskusiu. 
p. Petrakovič: pripraviť prehľad, kto a aký čas neplatí členské príspevky, nie však za posledný rok – za 
celé obdobie. Rada by mala navrhnúť týchto členov vylúčiť. V prípade odpísania pohľadávky strácajú 
členstvo v OZ MR. Každá samospráva môže navrhnúť 1+1;napr. za Modru vypadol podnikateľský 
sektor. Starostovia by mali byť aktívny a ak bude z inej obce záujem malo by to byť o gentlmanskej 
dohode. 
 
14. Záver 
Predsedajúci poďakoval členom za účasť na členskej schôdzi. 
 
 
V Šenkviciach, dňa 27.5.2020 
 
Predseda OZ Malokarpatský región: Ivan Patoprstý 
 
Zapísala: Mária Tomanová 
 
Zápisnicu overili:  
 
p. Savkuliak Jozef – starosta obce Budmerice / verený sektor 
 
p. Bočko Marián – Spolok vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach/ podnikateľský sektor 
 
p. Zigo Ján – OZ Modranská beseda / občianský sektor 
 


