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Správa o činnosti OZ VITIS za rok 2014
Občianske združenie Vitis je verejno - súkromným partnerstvom s pôsobnosťou na území
členských obcí, ktorými v roku 2014 boli: Lužianky, Rišňovce, Rumanová, Báb, Veľké
Zálužie, Lehota a Jarok. Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom na území OZ Vitis je
14.941 osôb s rozlohou 12.817 ha. Hlavným cieľom združenia je rozvoj územia v jeho
pôsobnosti. Všetky aktivity vykonané v roku 2014 smerovali k tomuto cieľu.
Personálne obsadenie:
Od začiatku roka 2014 bola predsedom OZ p. Silvia Cocherová z Veľkého Zálužia, ktorá
prevzala túto funkciu dňa 17.12.2013 po predošlom predsedovi p. Ferdinandovi Vitekovi.
Dňa 06.02.2014 sa v Lužiankach uskutočnilo valné zhromaždenie, kde do verejno
súkromného partnerstva bola prijatá obec Rišňovce spolu so svojimi členmi. Vzhľadom na
zmenu pracovnej pozície predsedu združenia a pracovné vyťaženie sa dňa 25.02.2014 Silvia
Cocherová vzdala tejto funkcie. Výkonný výbor na svojom rokovaní dňa 25.02.2014
následne zo svojich členov zvolil nového predsedu starostu obce Rumanová Jozefa Jankoviča.
Tento je predsedom podnes.

Implementácia ISRÚ:
K dosiahnutiu cieľov OZ Vitis, vykonalo združenie v roku 2014 veľa aktivít smerujúcich
najmä k implementácii integrovanej stratégii rozvoja svojho územia. Za týmto účelom bola na
základe zverejnenej výzvy podaná na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o
nenávratný finančný príspevok na implementáciu stratégie spolu s predbežnými návrhmi
projektov. NSK žiadosť o NFP posúdil a svojim rozhodnutím č. 1390/2014 zo dňa 09.07.2014
rozhodol o pridelení dotácie vo výške 21.050 €. Následne bola zverejnená výzva OZ Vitis na
predkladanie projektov. Výkonná rada rozhodla o pridelení dotácií konečným užívateľom v
zmysle odporúčania výberovej komisie a rozhodnutia NSK. Z dotácie NSK boli podporené
nasledovné projekty:
Kód
Projektu

Podporovaná
Konečný užívateľ
aktivita

Názov projektu

Žiadaná dotácia

Schválená
dotácia

1.1

Poľovnícke
združenie Báb

Ekoučebňa - deti bližšie k
prírode

MASV
12/2014

1.1

Obec Jarok

Revitalizácia zelene v
oddychovej zóne pri Jarockom
potoku

MASV
13/2014

1.1

Poľovnícka
spoločnosť Jarok

Rekonštrukcia a modernizácia
verejného priestranstva na
Cabajskej ulici

1.860,00

3 075,00

MASV
14/2014

1.1

Obec Lehota

Obnova okolia kaplnky a
budovanie zelených a
oddychových zón obce Lehota

4.400,00

3 075,00

MASV
11/2014

4.190,00

4.400,00

MASV
15/2014

1.1

Obec Lužianky

Modernizácia a rekonštrukcia
zavlažovania zelene v
oddychovej zóne CENTRUM
I., Etapa č. 2

MASV
16/2014

1.1

Obec Veľké Zálužie

Rekonštrukcia a výstavba
chodníkov na Hlavnej ulici

4.500,00

MASV
17/2014

1.1

Obec Rumanová

Rekonštrukcia autobusových
zastávok v Rumanovej

4.300,00

MASV
18/2014

1.1

Obec Rišňovce

Revitalizácia zelene na
hornorišňovskom verejnom
priestranstve

MASV
19/2014

3.1

VITIS o. z.

Zabezpečenie prevádzky
kancelárie MAS VITIS

Sumár VITIS o. z.

3.040,00

4.000,00

310,00
31.000,00

3 025,00

1 775,00

1 575,00

2 275,00

3 075,00

3 075,00

100,00
21 050,00

Všetky projekty boli v lehote ukončené a skontrolované predstaviteľmi NSK a monitorovacím
výborom, o čom bol spísaný protokol o zhode. Taktiež úspešne prebehlo finančné zúčtovanie
OZ Vitis s NSK.
Podujatia:
Jedným z nenahraditeľných spôsobov spájania obcí OZ Vitis je usporiadavanie kultúrno
spoločenských a športových podujatí. Dňa 23.05.2014 sa v kultúrnom dome uskutočnil druhý
ročník výstavy vín OZ Vitis pod názvom "Šampión vín MAS Vitis". Podujatie je prestížneho
charakteru, nakoľko zúčastniť sa ho môžu iba vystavovatelia, ktorí s vystavovanou vzorkou
vína dosiahli minimálne zlatú medailu. Aj tento ročník mal mimoriadny úspech a veľmi dobre
reprezentuje združenie. Ďalším pravidelne sa opakujúcim podujatím je "Turnaj futbalových
nádejí". V roku 2014 si ho pod patronát vzala obec Lužianky, kde sa tento turnaj uskutočnil
dňa 21.06.2014. Prvenstvo už po druhý krát získal domáci team z Lužianok. Ďalšími
podujatiami boli rôzne individuálne podujatia jednotlivých obcí, kde prezentácia členstva v
OZ Vitis vždy pozdvihla štatút podujatia. Za zmienku určite stojí stretnutie folklórnych
súborov v obci Lužianky, kde sa na vysokej úrovni prezentovali jednotlivé spevácke súbory z
našich obcí.
Zlučovanie VSP:

Od začiatku roka 2014 sa činnosťou predstaviteľov členských obcí Vitis a jeho výkonnej
rady premietala otázka spájania OZ Vitis s iným verejno súkromným partnerstvom za účelom
dosiahnutia a splnenia avizovaných kritérií pridelenia štatútu MAS riadiacim orgánom
štrukturálnych fondov EÚ. Bol vykonaný celý rad rokovaní, najmä s predstaviteľmi OZ
Cedron, kde bolo najpravdepodobnejšie zlúčenie s OZ Vitis. Počas rokovaní si však
jednotliví predstavitelia členských obcí OZ Vitis začali uvedomovať rozdielne prístupy v
riadení verejno súkromného partnerstva medzi OZ Cedron a Vitis. Preto predstavitelia obcí
OZ Vitis jednotne odstúpili od zámerov ďalšieho zlučovania týmto smerom. Následne bolo
vstúpené do rokovaní s obcami Hájke, Močenok, Horná Kráľová a Trnovec n/Váhom. Už po
prvých stretnutiach bola dosiahnutá osobnostná a názorová zhoda, tieto obce následne
požiadali o členstvo v OZ Vitis a tieto obce svojim uznesením č. 1/2015 výkonná rada OZ
Vitis odporúča na tomto valnom zhromaždení prijať za členov. Týmto krokom sa upevní
postavenie OZ Vitis ako verejno súkromného partnerstva, rozšíri sa o členstvo obcí, osôb a
organizácií, ktorú sú historicky ale aj súčasne spoločensky, športovo, kultúrne ale aj
osobnostne prepojené a ich spojenie len formálne potvrdí to, čo prakticky už od nepamäti
funguje.
Kontroly:
Od mesiaca február do mesiaca apríl 2014 vykonal v OZ Vitis kontrolu Najvyšší kontrolný
úrad SR zameranú na použitie verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie. KOntrole
boli podrobené všetky finančné operácie, rozhodnutia orgánov združenia, spôsob vykonávania
verejného obstarávania, ako aj použitia zdrojov konečnými užívateľmi. Kontrola nezistila
žiadne porušenia v kontrolovanej oblasti.
V nasledujúcom období čakajú OZ Vitis strategické rozhodnutia smerujúce k zabezpečeniu
úspechu tohto partnerstva pri uchádzaní sa o podporu v programe LEADER. Pre zabezpečenie
čo najväčšej pravdepodobnosti úspechu pri schvaľovaní MAS riadiacim orgánom, je
nevyhnutné zvýšiť počet členských obcí a obyvateľov združených v partnerstve ako aj
veľkosť katastrálneho územia, čo bude možné zabezpečiť iba vstupom ďalších obcí do OZ
Vitis. Následne bude nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie novej integrovanej stratégie
rozvoja územia (stratégia CLLD). Tieto časovo a personálne náročné činnosti si vyžiadajú
nový prístup v chode OZ spočívajúci najmä v odbornom personálnom obsadení funkcie
manažéra spolu s priestorovým vybavením kancelárie a taktiež participáciu čo najväčšieho
počtu osôb a organizácií pri tvorbe strategických dokumentov. Tieto kroky je potrebné tvoriť
v nadväznosti na postupné vydávanie metodických usmernení v oblasti Leadra a CLLD.

Jozef Jankovič, v. r.
predseda OZ Vitis

