Miestna akčná skupina VITIS, Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie, www.vitis-mas.sk

Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia OZ VITIS,
konaného dňa 5. apríla v obci Lehota
Prítomných: 39 členov VITIS (vrátane splnomocnení) – prezenčná listina a splnomocnenia sú
prílohou č. 1 zápisnice.
Neprítomní: 17 členov

K bodu 1: Privítanie
Predseda VITIS privítal členov združenia. Konštatoval, že na rokovanie sa prezentovalo
39 členov združenia (osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva). Predseda Valného
zhromaždenia 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 (VZ):
a. Predseda Valného zhromaždenia:

Jozef Jankovič

b. Zapisovateľ Valného zhromaždenia:

Lucia Laginová

c. Overovatelia zápisnice:

Milan Chmelár
Milan Bíro

d. Volebná komisia:

-

e. Návrhová komisia:

Roman Urbánik
Radoslav Kriváček

Neboli prednesené žiadne pozmeňujúce návrhy.

Hlasovanie
ZA: 39
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 1/2018: Pracovné orgány valného zhromaždenia boli schválené podľa
predloženého návrhu.
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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 2017
6. Informácia o hospodárení združenia za rok 2017
7. Schválenie rozpočtu na rok 2018
8. Informácia o implementácii stratégie CLLD
9. Rôzne
10. Záver
K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky alebo návrhy.
Hlasovanie
ZA: 39
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 2/2018: Program VZ bol schválený v navrhovanom znení.

K bodu 4: Vystúpenie členov združenia. Prijatie nových členov združenia.
Vystúpenie zo združenia:
Pán Viliam Zabák (Veľké Zálužie) vyjadril vôľu ukončiť členstvo vo VITIS listom dňa
14.03.2018. Pán Viliam Zabák je členom ako fyzická osoba.
Valné zhromaždenie VITIS, berie na vedomie ukončenie členstva pána Viliama Zabáka ku dňu
05.04.2018.

K bodu č. 5: Správa o činnosti združenia za rok 2017
Predseda VZ predstavil činnosť združenia v roku 2017. Informácia o činnosti sa
zaoberala vykonanými spoločnými aktivitami v rámci činnosti združenia, krokmi k získaniu
2

Miestna akčná skupina VITIS, Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie, www.vitis-mas.sk

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 3/2018: VZ schvaľuje správu o činnosti združenia za rok 2017.
Hlasovanie
ZA: 39
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 3/2018: VZ schvaľuje správu o činnosti združenia za rok 2017.

K bodu 6: Informácia o hospodárení združenia za rok 2017
Účtovníčka p. Práznovská na základe spracovaných údajov informovala o hospodárení
združenia VITIS za rok 2017. V diskusii padla otázka, ako bolo financované Predstavenie
folklórnych súborov v Lužiankach. Predseda VZ uviedol, že obec Lužianky toto podujatie
nefinancovala z prostriedkov VITIS ale sama.
Návrh uznesenia 4/2018: VZ schvaľuje správu o hospodárení združenia za rok 2017.
Hlasovanie
ZA: 39
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 4/2018: VZ schvaľuje správu o hospodárení združenia za rok 2017.

K bodu 7: Schválenie rozpočtu na rok 2018
Manažér združenia predstavil jednotlivé položky rozpočtu združenia na rok 2018 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. Informoval prítomných o refundácii výdavkov v sume
95% z IROP, keď bude schválená žiadosť takže rozpočet na konci roka 2018 bude prebytkový.
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V diskusii zaznelo, kedy by mala byť schválená žiadosť o NFP, ktorá pokryje 95%
výdavkov a od ktorého dátumu majú byť schválené oprávnené výdavky. Manažér uviedol, že
žiadosť by mala byť schválená do konca apríla 2018 a oprávnené výdavky budú od 1.1.2018.
Ďalej padla otázka ako sme sa dopracovali k sume 2633 uvedenej v rozpočte ako
výdavok na zariadenie/vybavenie kancelárie (počítač, kancelársky nábytok atď.) Manažér
uviedol, že táto suma bola stanovená na základe verejného prieskumu trhu.
Návrh uznesenia 5/2018: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2018.
Hlasovanie
ZA: 39
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 0
Uznesenie č. 5/2018: VZ schvaľuje rozpočet združenia na rok 2016.

K bodu 8: Informácia o implementácii stratégie CLLD
Manažér združenia informoval o prebiehajúcich výzvach a podaní Žiadosti o NFP na
financovanie prevádzkových nákladov MAS, ktorá bola podaná v decembri 2017 a tak isto aj
o Žiadosti o NFP na animačné aktivity MAS ktorá bola podaná vo februári 2018. Manažér
predniesol informácie o nadchádzajúcom školení ITMS+ a o termíne podpísania zmluvy s PPA.
Ďalej informoval prítomných ako bude prebiehať proces od vyhlásenia výzvy (predpoklad
vyhlásenia prvej výzvy – december 2018) až po realizáciu projektov (niektoré projekty bude
potrebné spracovať papierovo, iné pôjdu cez systém ITMS).
V diskusii zazneli pripomienky, že nie je reálne do konca roka splniť míľniky stanovené
MPRV a tak isto, že by bolo dobré aby sa už teraz začali hľadať potencionálni zamestnávatelia
na vytvorenie požadovaného počtu pracovných miest do budúcna.

K bodu 9: Rôzne
Manažér informoval o možnostiach čerpať finančné prostriedky z rozpočtu NSK pre
občianske združenia pôsobiace na území VITIS. Jedná sa o tzv. Nástroj 1 LEADER NSK na
realizáciu malých projektov (1000 – 3000 €). Nástroj 1 podporuje podnikateľské subjekty, ktoré
majú certifikát regionálnej značky a činnosť občianskych združení. VITIS-u sa momentálne týka
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len činnosť občianskych združení. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu bude zverejnená v
najbližších dňoch. A bude otvorené do cca konca mája 2018. Manažér požiadal členov výkonnej
rady aby informovali OZ a spolky o možnosti projektov a požiadal ich zoznam občianskych
združení, ktoré majú záujem získať finančné prostriedky a zároveň aj o projektové nápady.
Manažér združenia informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie práv
na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE (výzvu vyhlásila OZ Radošinka – do 13.4.2018)
a vyzval členov výkonnej rady aby informovali podnikateľov vo svojej obci.

K bodu č. 10: Záver
Predseda VZ poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie VZ.

V obci Lehota, 05.04.2018
Zapisovateľ:

Lucia Laginová

Overovatelia zápisnice:

Milan Chmelár
Milan Bíro

Mgr. Jozef Jankovič
Predseda VITIS
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