Občianske združenie VITIS, o.z. , Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie

Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia OZ VITIS,
konaného dňa 24. novembra 2016 v Bábe

Prítomných: 46 členov OZ VITIS (vrátane splnomocnení) – prezenčná listina a splnomocnenia
sú prílohou č. 1 zápisnice.
Neprítomní: 29
Dňa 24.11.2016 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia OZ VITIS ( ďalej združenie)
v Kultúrnom dome v obci Báb.

K bodu 1: Privítanie
Predseda OZ VITIS privítal členov združenia. Konštatoval, že na rokovanie sa prezentovalo 46
členov združenia (osobne alebo prostredníctvom splnomocnenia). Predseda Volebnej komisie
konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2: Voľba pracovných orgánov rokovania VZ
Prebehla voľba pracovných orgánov združenia. Predseda združenia predložil nasledovné
zloženie pracovných orgánov Valného zhromaždenia VITIS, o.z. (VZ) :
a. Predseda Valného zhromaždenia:

Jozef Jankovič

b. Zapisovateľ Valného zhromaždenia:
c. Overovatelia zápisnice:

Marián Cipár
Peter Nemeček
Stanislav Sťahel

d. Volebná komisia:

Peter Sýkora
Radoslav Kriváček
Sidónia Tököliová

e. Návrhová komisia:

Silvia Cocherová
Jozef Stanko

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy.
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Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 1/2016: Pracovné orgány valného zhromaždenia boli schválené podľa
predloženého návrhu.

K bodu 3: Schválenie programu rokovania
Predseda VZ predložil návrh programu rokovania VZ.
Návrh programu:
1. Privítanie
2. Voľba pracovných orgánov rokovania VZ.
3. Schválenie programu rokovania
4. Vystúpenie členov združenia. Prijatie nových členov združenia.
5. Správa o činnosti združenia za rok 2016
6. Schválenie rozpočtu na rok 2016. Informácia o hospodárení v roku 2016 (k
31.10.2016).
7. Výška členských príspevkov na rok 2017.
8. Schválenie rozpočtu na rok 2017.
9. Schválenie Dodatku ku Stratégii MAS VITIS.
10. Schválenie vstupu združenia do Národnej siete rozvoja vidieka.
11. Informácia o nových smerniciach OZ VITIS (Smernica o hospodárení a nakladaní
s majetkom, Smernica o obehu účtovných dokladov, Organizačný poriadok)
12. Rôzne
13. Záver
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky alebo návrhy.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 2/2016: Program VZ bol schválený v navrhovanom znení.

K bodu 4: Vystúpenie členov združenia. Prijatie nových členov združenia.
Predseda VZ informoval o 3 žiadostiach o vstup do združenia a o 1 žiadosti o vystúpenie.
Dôvodová správa
V priebehu obdobia júl – november 2016 požiadali písomne o členstvo vo VITIS, o.z. nasledovné
subjekty:
1. Materské centrum Blšky Veľké Zálužie dňa 16.8.2016 ako právnická osoba.
2. František Macho, Báb dňa 14.11.2016 ako fyzická osoba
3. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Báb ako právnická osoba.
Právnické a fyzické osoby prejavili záujem aktívne sa podieľať na činnosti VITIS, o.z. Výkonná rada
VITIS, o.z sa zaoberala žiadosťou o vstup do združenia na svojom rokovaní dňa 23.9.2016. Vyjadrila
súhlas so vstupom a odporučila, aby nový člen platil členský príspevok od roka 2017.

Návrh uznesenia:
Valné zhromaždenie VITIS, o.z. prijíma za člena VITIS, o.z.:
1. Materské centrum Blšky, Veľké Zálužie ako právnickú osobu
2. Františka Macha, Báb ako fyzickú osobu
3. Miestnu organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov Báb ako právnickú osobu.

K návrhu neboli vznesené pripomienky.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0

Uznesenie č. 3/2016:
Valné zhromaždenie VITIS, o.z. prijíma za člena VITIS, o.z.:
1. Materské centrum Blšky, Veľké Zálužie ako právnickú osobu
2. Františka Macha, Báb ako fyzickú osobu
3. Miestnu organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov Báb ako právnickú osobu.
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Vystúpenie zo združenia:
Pani Martina Herudová (obec Báb) vyjadrila vôľu ukončiť členstvo v OZ VITIS listom dňa
21.11.2016. pani Martina Herudová je členkou ako fyzická osoba.

Návrh uznesenia:
Valné zhromaždenie VITIS, o.z. berie na vedomie ukončenie členstva pani Martiny
Herudovej v OZ VITIS k 24.11.2016.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č.4/2016:
Valné zhromaždenie VITIS, o.z. berie na vedomie ukončenie členstva pani Martiny
Herudovej v OZ VITIS k 24.11.2016.

K bodu č. 5: Správa o činnosti združenia za rok 2016
Predseda VZ predstavil činnosť združenia v roku 2016. Informácia bola doplnená p.
Cipárom z kancelárie združenia. Informácia o činnosti sa zaoberala vykonanými spoločnými
aktivitami v rámci činnosti združenia, krokmi k získaniu finančných prostriedkov z programu
rozvoja vidieka 2014 – 2020 a činnosťou kancelárie združenia vo Veľkom Záluží. Informácia
je prílohou č. 2 zápisnice.
K správe o činnosti neboli vznesené pripomienky alebo návrhy.
Návrh uznesenia: VZ schvaľuje správu o činnosti združenia za rok 2016.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 5/2016: VZ schvaľuje správu o činnosti združenia za rok 2016.
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K bodu 6: Schválenie rozpočtu na rok 2016. Informácia o hospodárení
v roku 2016 (k 31.10.2016).
Predseda VZ predstavil jednotlivé položky rozpočtu združenia na rok 2016 na základe
predloženého materiálu.. Rozpočet združenia vychádza zo súčasných najdôležitejších aktivít:
spoločné podujatia príprava na čerpanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 –
2020 a činnosti kancelárie združenia. Informácia je prílohou č. 3 zápisnice.
K prednesenému návrhu neboli dané návrhy alebo pripomienky.
Návrh uznesenia: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2016.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 6: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2016.

K bodu 7: Výška členských príspevkov na rok 2017.
Výška členského príspevku fyzickú osobu je vo výške 2,- eur /osoba a pre právnickú
osobu vo výške 5,- eur/právnická osoba (mimo obcí). Vzhľadom ku skutočnosti, že existujúca
výška členského príspevku členov, vrátane obcí, pokrýva nevyhnutné náklady na činnosť
združenia , navrhujeme zachovať výšku

príspevku od obcí v sume

0,4 eur/obyvateľ.

Vychádzať budeme z počtu obyvateľov k 31.12.2016 (údaje Štatistického úradu Slovenskej
republiky). Informácia je prílohou č. 4 zápisnice. K návrhu neboli vznesené iné návrhy alebo
pripomienky.
Návrh uznesenia: VZ schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2017 pre právnické osoby
vo výške 5,- eur, pre fyzické osoby vo výške 2,- eurá a pre obce vo výške 0,4 eur/obyvateľ,
podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31.12.2016.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 7/2016: VZ schvaľuje výšku členského príspevku na rok 2017 pre právnické
osoby vo výške 5,- eur, pre fyzické osoby vo výške 2,- eurá a pre obce vo výške 0,4
eur/obyvateľ, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31.12.2016.

K bodu 8: Schválenie rozpočtu na rok 2017
Predseda VZ predstavil východiská a jednotlivé položky návrhu rozpočtu združenia na
rok 2017 (dôvodová správa a návrh rozpočtu bol k dispozícii účastníkom VZ). Návrh vychádza
z jeho nosných aktivít združenia pre rok 2017. Informácia je prílohou č. 5 zápisnice.
K návrhu rozpočtu na rok 2017 neboli vznesené návrhy alebo pripomienky.
Návrh uznesenia: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2017.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 8/2016: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2017.

K bodu 9: Schválenie Dodatku ku Stratégii MAS VITIS
Predseda VZ predstavil Dodatok ku stratégii MAS VITIS, ktorý bol vypracovaný na základe
výzvy č. 20/PRV/2016: „Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín“. Predseda VZ
predstavil zmenu finančných alokácie pre združenie na základe upravenej metodiky zo strany
riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka. Nové pravidlá navýšili výšku oprávnených
nákladov pre združenie. Dodatok č. 1 stratégie bude predložený na Pôdohospodársku platobnú
agentúru do 2.12.2016. Predpokladá sa, že celý proces schvaľovania bude trvať do februára
2017.
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Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie OZ VITIS schvaľuje Dodatok k Stratégii miestneho
rozvoja vedeného komunitou VITIS, ktorým sa vykonala úprava finančnej alokácie v rámci
stratégie CLLD v súlade s Dodatkom č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER
a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č.1 a č. 2, kapitola
6.4.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 9/2016: VZ OZ VITIS schvaľuje Dodatok č. 1 k Stratégii miestneho rozvoja
vedeného komunitou VITIS, ktorým sa vykonala úprava finančnej alokácie v rámci
stratégie CLLD v súlade s Dodatkom č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD
(LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č.1
a č. 2, kapitola 6.4.

K bodu č. 10: Schválenie vstupu združenia do Národnej siete rozvoja vidieka.
Pracovník kancelárie združenia predstavil činnosť Národnej siete rozvoja vidieka a jej služby
pre komerčné aj nekomerčné subjekty na vidieku. Národná sieť rozvoja vidieka je riadená
a financovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR . Regionálny kontaktný
bod siete je aj v Nitre a poskytuje okrem iných aktivít bezplatnú informačnú podporu
a poradenstvo pre členov. Členstvo v sieti je bezplatné. Po odsúhlasení vstupu požiadame
o členstvo v tejto organizácii. Informácia je prílohou č. 6 zápisnice.
Návrh uznesenia: VZ schvaľuje členstvo v Národnej sieti rozvoja vidieka.
Hlasovanie:
ZA: 46
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 10/2016: VZ schvaľuje členstvo v Národnej sieti rozvoja vidieka.
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K bodu č. 11: Informácia o nových smerniciach OZ VITIS
Predseda VZ informoval o vytvorení nových smerníc, týkajúcich sa činnosti Združenia. Ide
o nasledovné smernice:


Smernica o hospodárení a nakladaní s majetkom,



Smernica o obehu účtovných dokladov,



Organizačný poriadok.

Návrhy smerníc sú prístupné k nahliadnutiu členom VZ. Tieto budú predložené na rokovanie
Výkonnej rady združenia.

K bodu č. 12: Rôzne
Zo strany účastníkov VZ neboli predložené návrhy alebo pripomienky.

K bodu č. 14: Záver
Predseda VZ poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie VZ.

Vo Veľkom Záluží 30.11.2016

Zapísal: Marián Cipár

Mgr. Jozef Jankovič
predseda

Overovatelia zápisnice:
Peter Nemeček
Stanislav Sťahel
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