Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Parková 2, 935 87 Santovka

Zápis zo zasadnutia Valného zhromaždenia NSS MAS
dňa 24.4.2018 v Masarykovom dvore Vígľaš.
Program rokovania:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu Valného zhromaždenia
4. Informácia o prijatí nových členov
5. Správa predsedu NSS MAS
6. Správa Kontrolnej komisie
7. Schválenie vysporiadania účtovnej straty za rok 2017
8. Správa o hospodárení NSS MAS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
9. Aktualizácia stanov NSS MAS
10. Plán aktivít NSS MAS v r. 2018
11. Organizácia a profesionalizácia kancelárie NSS MAS
12. Návrh rozpočtu NSS MAS na rok 2018
13. Rôzne – diskusia
14. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 23 členov, VZ je uznášaniaschopné.
K bodu 1:
VZ otvoril predseda združenia Ľubomír Lőrincz. Konštatoval, že valné zhromaždenie je
uznášaniaschopné.
V úvode sa prezentovali pozvaní hostia – zástupcovia SLSP a Prima Banky a.s., s ponukou
možnosti prefinancovania chodu MAS formou komerčného úveru.
K bodu 2:
Za zapisovateľku bola určená: Monika Slížiková
Návrhová komisia: Peter Nemček, Milan Hagovský
Overovatelia zápisnice: Igor Pašmík, Peter Madigár
Hlasovanie: za: 23

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3:
Predseda NSS MAS prečítal program VZ, navrhol vložiť nový bod programu za bod 12 –
informácia o aktuálnom stave LEADER/CLLD
Hlasovanie: za: 23
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K bodu 4: 4. Informácia o prijatí nových členov
Informáciu predniesol predseda združenia – 11 nových členov
Predseda informoval tiež o stave počtu schválených MAS so štatútom. 13 MAS bolo schválených
autoremedúrou, ďalej bežia odvolacie konania.
Plénum informácie zobralo na vedomie
K bodu 5: Správa predsedu NSS MAS
Správu predniesol predseda združenia.
Plénum správu vzalo na vedomie.
K bodu 6: Správa Kontrolnej komisie
Správu predniesol predseda kontrolnej komisie.
Plénum správu vzalo na vedomie.
K bodu 7: Schválenie vysporiadania účtovnej straty za rok 2017
Správu predniesla účtovníčka Alena Krnáčová
Hlasovanie: za: 23

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8: Správa o hospodárení NSS MAS a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
Materiál bol zaslaný spolu s pozvánkou, členovia mali možnosť sa s materiálom oboznámiť.
Predseda otvoril diskusiu k správe ako aj k účtovnej závierke.
Hlasovanie: za: 23

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9: Aktualizácia stanov NSS MAS
Návrh na aktualizáciu stanov predniesol podpredseda Peter Madigár, aktualizácia sa týka:
- Názov združenia – návrh Národná sieť Miestnych akčných skupín Slovenskej republiky,
skrátený názov Národná sieť MAS SR, skratka NS MAS SR
- Bod 2 – členstvo v združení – vyškrtnúť povinnosť s podmienkou skončenia členstva úhrady
členského do 31.3.
- O vylúčení člena bude rozhodovať na návrh predsedníctva VZ (pôvodne predstavenstvo)
- Zmena názvu predstavenstva na predsedníctvo
- Predsedníctvo – nová kompetencia – zriaďovanie krajských platforiem
- Valné zhromaždenie – nová kompetencia – na návrh predsedníctva rozhodovať o vylúčení
člena
Plénum poverilo predsedu a kanceláriu vykonaním potrebných administratívnych úkonov pre
aktualizáciu stanov.
Hlasovanie: za:

23

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10: Plán aktivít NSS MAS v r. 2018
1. Medzinárodná konferencia NS MAS SR – 5. – 6..6.2018 – Dudince – základnú predstavu
programu predniesol P. Nemček
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Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Parková 2, 935 87 Santovka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agrokomplex – v súčinnosti s členmi NS MAS SR
Vypracovanie aktuálnej mapy MAS v SR
Metodická pomoc pre MAS (GDPR, smernice...)
LEADERFEST ČR
Regionálny produkt – webová stránka
Projekt EVS, projekty spolupráce, pracovné skupiny
Komunikácia s VÚC

Hlasovanie: za: 23

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 11: Organizácia a profesionalizácia kancelárie NSS MAS
Požiadavku na profesionalizáciu kancelárie predniesol predseda združenia, do budúcna zamestnať
min. jedného plateného zamestnanca, ktorý by sa venoval len NS MAS SR.
Návrh p. Bódi – naakumulovať zdroje, zaslať per rollam oznámenie členom o možnosti platenia
človeka.
Požiadavka do pléna – tie MAS, ktoré môžu uhradiť členský príspevok, prihlásiť sa účtovníčke
združenia.
Návrh úpravy rozpočtu a vyčlenenie financií pre pracovníčky kancelárie.
Plénum berie na vedomie
Valná hromada poverila predsedníctvo zabezpečením potrebných krokov k profesionalizácii
kancelárie
Hlasovanie: za:

23

proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu 12: Návrh rozpočtu NSS MAS na rok 2018
Návrh na úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti:
na položke osobné náklady navýšenie na 6 000,- eur
Doplnenie - konferencia – 2 000,- eur
Hlasovanie: za:

23

proti:

0

zdržal sa: 0

K bodu 13: Informácia o aktuálnom stave programu LEADER/CLLD
Základnú informáciu predniesol Igor Pašmík
Plénum vyslovilo nespokojnosť:
1./ Nejednoznačná miera záväznosti Systému riadenia CLLD vo vzťahu k IROP a prípadne PRV
2./ Vytváranie nových podmienok a oblastí v aktuálnej výzve IROP na implementáciu stratégií
CLLD , ktoré pri spracovávaní CLLD stratégií neboli definované a zvyšovanie zložitosti systému
administrácie a implementácie:
- nový Koncept implementácie stratégie CLLD zavádza 9 samostatných výziev namiesto pôvodne
jednej výzvy,
- aktuálna výzva nový Koncept implementácie stratégie CLLD zavádzajú nové kritériá, podmienky
merateľné ukazovatele a ďalšie prvky, ktoré žiadatelia nemajú vo svojich schválených stratégiách,
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čím zasahujú do kompetencií MAS, porušujú princíp zdola nahor, zvyšujú komplikovanosť a
náročnosť celého systému implementácie a znižujú jeho flexibilitu
- výzva zavádza novú povinnosť vytvárať plné pracovné miesta (FTE) bez ohľadu na výšku
podpory,
- nová výzva v nízkej miere reflektuje špecifiká programu CLLD/LEADER.
3./ Veľmi široko nastavený systém konfliktu záujmov pre CLLD, takmer blokujúci funkčnosť MAS
a implementácie CLLD stratégie.
4./ Aspekt otvorených výziev z pohľadu konfliktu záujmov.
NSS MAS upozorňuje na nedočerpanie schválených alokácií z vyššie uvedených dôvodov a
nedostatočnej spolupráce medzi sekciami PRV a IROP. Členské MAS odmietajú niesť za tento
stav zodpovednosť, ktorá je na strane RO.
Hlasovanie: za:

23

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 14: Rôzne
- ELARD – informácia od P. Šupákovej – iniciatíva ELARDU aby sa program LEADER aj
po roku 2020 stal povinnou súčasťou EU programov (v súčasnosti je tendencia z EU nechať
program LEADER na dobrovoľnej báze)
- Riešenie výkonostného rámca v IROP a PRV – IROP túto situáciu rieši, predseda
komunikuje s IROP na túto tému.
K bodu 15: Záver
Prítomným poďakoval za účasť predseda združenia.
Zapísala: Mgr. Monika Slížiková

Ľubomír Lőrincz
predseda NSS MAS
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