ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁCSR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 28.11.2019, Skalica

Prílohy :


Prezenčná listina

sekretariát : Hlavná 81/B, 040 01 Košice, sekretariat@zovp.sk, www.zovp.sk
IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, IBAN : SK03 0900 0000 00001148 8726

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁCSR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Pavol Heško, Ing. Juraj Sojka, Ján Korista,
Ing. Ľubomír Krcha –ospr., Ing. Jozef Perháč
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová

Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 02.10.2019, Patince
2. Vyhodnotenie jesenného kongresu ZOVP, školenia ekonómov - Repiská
3. Plnenie rozpočtu k 31.10.1019
4. Termín a miesto jarného snemu ZOVP r.2020 a témy na worshop – stredosl. región,
termín a miesto jesenného kongresu ZOVP 2020 – východosl. región
5. Pracovná cesta IFAT 2020
6. Rôzne
7. Uznesenie
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 02.10.2019, Patince
U 14/2019
Pripraviť elektronický formulár pre členov ZOVP na aktualizáciu popisu druhu a rozsahu ich
činností a rozposlať ho členským organizáciám.
Z: správca web stránky
T: 30.06.2019
SPLNENÉ
 Doplniť otázky podľa U24/2019,T: 31.10.2019
SPLNENÉ
 Doplniť novú otázku: návrhy na zlepšenie činnosti T:31.10.2019 SPLNENÉ
U 23/2019
Zaslať ďakovný list MEVE a TS Benešov za pracovnú cestu a spracovať krátky článok o pracovnej
ceste s jeho zverejnením na www stránke zovp.
Z: sekretariát ZOVP
T: 30.09.2019
Nový T: 15.10.2019
SPLNENÉ
U 24/2019
Doplniť do elektronického formulára pre členské organizácie podľa U 14/2019 otázky:
- do ktorej pracovnej kategórie sú zaradení pracovníci pri kosení zdravotnou pracovnou službou
- má organizácia odborne spôsobilú osobu pre dopravu
- návrhy na zlepšenie činnosti
Z: správca www stránky
T: 31.10.2019
SPLNENÉ
U 25/2019
Rozposlať členským organizáciám elektronický formulár spracovaný v zmysle U 14/2019,
U 24/2019 na overenie resp. doplnenie rozsahu vykonávaných činností
Z: správca www stránky
T: 31.10.2019
SPLNENÉ
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U 26/2019
Zabezpečiť tému, školiteľa a miesto pre seminár ekonómov v termíne 11/2019.
Z: Ing. Krcha, sekretariát ZOVP
T: 20.10.2019
SPLNENÉ
U 27/2019
Osloviť v TS Galanta a Hater Handlová nových štatutárov – pokračovanie členstva v ZOVP.
Z: prezident ZOVP
T: 30.09.2019
Nový T: 31.10.2019
SPLNENÉ
U28/2019
Zabezpečiť písomné vyjadrenie k certifikátu na vnútroštátnu dopravu.
Z: Ing. Sojka
T: 30.10.2019
SPLNENÉ
U 29/2019
Zistiť počet osôb za SKS na spoločnom stretnutí v Skalici v 11/2019, zabezpečiť ubytovanie pre
účastníkov stretnutia.
Z: prezident, sekretariát ZOVP T: 31.10.2019
SPLNENÉ
U 30/2019
Zabezpečiť pozvánku, priestory a občerstvenie pre účastníkov seminára ekonómov v 11/2019.
Z: Ing. Krcha, sekretariát ZOVP
T: 20.10.2019
SPLNENÉ

2.Vyhodnotenie jesenného kongresu ZOVP, školenia ekonómov - Repiská
O priebehu školenia informoval za gestora ekonomickej sekcie Ing. Heško – zúčastnilo sa ho 26
osôb, po ukončení školenia bola krátka prezentácia sponzora ŽP Informatika ako aj intenzívna
diskusia k témam seminára.
3.Plnenie rozpočtu k 31.10.1019
Sekretariát predložil v písomnej forme plnenie plánu rozpočtu na rok 2019 v jednotlivých
položkách k 31.10.2019.
4. Termín a miesto jarného snemu ZOVP r.2020 a témy na worshop – stredosl. región,
termín a miesto jesenného kongresu ZOVP 2020 – vsl. región
Sekretariát informoval členov CR, že celoslovenský jarný snem ZOVP bude v termíne 20-22.5.2020
v Dolnom Kubíne, hotel Park – rezervácia zariadenia je potvrdená hotelom. Miestom konania
jesenného kongresu budú Krompachy, hotel Plejsy – termín určí CR z dvoch návrhov, a to: 30.9 –
1.10.2020 alebo 7.10 – 9.10.2020.
5.Pracovná cesta IFAT 2020
Informáciu predniesol sekretariát, ubytovanie aj s polopenziou je zabezpečené-platba zaň bude
v 01/2020, autobusová doprava účastníkov je zarezervovaná a bude mať štart z Dolného Kubínaareál spol. KOBIT-SK. Ďalším zberným zberným miestom bude areál spol. HANES v Trnave
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a poslední pristúpia v Bratislave ( pristúpenie musí byť na niektorom čerpadle po trase, nebude sa
zachádzať do mesta).
6. Rôzne
*Ing. Sojka:vytkol nedochvíľnosť a s tým spojené nedodržanie časového harmonogramu kongresu
v Patinciach zo strany mnohých členov ZOVP. Z tohto dôvodu bolo nutné posunúť začiatok
jednotlivých prednášok. Do budúcna je potrebné asi zvoliť väčšiu časovú rezervu na začiatku
pracovného stretnutia kongresu
*Ing. Priesterová: predložila odmeňovanie CR za rok 2019
*Mgr. Kuba: informoval o schválení novely zákona o dopadoch, ktorá rieši vážiaci systém vozidla
a úpravu odpadu pred uložením na skládku. V súvislosti s tým pripravujú spoločné vyhlásenie ZOVP
a APOH do tlače k dopadu novely na zberové spoločnosti, skládky ako aj na nereálnosť termínov
zabezpečenia opatrení v zmysle novely k termínu účinnosti jednotlivých opatrení.
*Mgr.Kuba: navrhol úpravu odmeňovania sekretariátu - od 1.1.2020 s ohľadom na zvýšenie
minimálnej mzdy, príplatkov, nárastu cien energií,...
*Mgr.Kuba: k organizovaniu seminára pre ekonómov navrhuje, aby najneskôr do konca mesiaca
február v príslušnom roku bol vybratý termín jeho konania, aby bolo možný väčší výber spomedzi
školiteľov
*Ing. Heško: k téme organizovania seminára ekonómov a termínu seminára navrhuje, aby sa
seminár konal v mesiaci február príslušného roka, pretože v tomto termíne by už zohľadňoval
všetky legislatívne zmeny v tejto oblasti
*Ing. Sojka: navrhuje zvážiť do dotazníka, ktorý sa bude rozposielať čl. organizáciám v časti návrhy
na zlepšenie doplnenie otázky v znení: z akej oblasti školenie/seminár a v akom termíne by ste
uvítali.
*Mgr. Kuba: v rámci školenia k odpadom v 02/2020 oslovil spol. ELTE GPS, ktorá by v krátkom
vstupe predstavila vzorový model vážiaceho systému vozidla spracovaný na podmienky konkrétnej
firmy napr. VEPOS Skalica
*Mgr. Kuba: informoval členov CR o odmenách za rok 2019 za prácu pre združenie. Po odsúhlasení
ich správnosti, budú tieto poukázané členom CR.
*Mgr. Kuba: s ohľadom na všetky legislatívne zmeny zvýšenie min. mzdy, energií, rekreač.
poukazy, príplatkov, je potrebné sa venovať úprave odmeňovania členov CR, stravného ako aj
úprave výšky čl. poplatku od r.2020.
*Ing. Sojka: navrhuje mesačný paušál pre člena CR znížiť paušál na min. a viac ohodnotiť účasť na
zasadnutiach CR
*Mgr. Kuba: navrhuje, aby stabilným moderátorom snemov a kongresov ZOVP sa stal Ing. Heško
*Mgr.Kuba:informoval, že požiadal o zmenu sídla ZOVP zo Senca do Skalice a tak isto o povinnosti
aktivovovaťelekr. schránky pre ZOVP v mesiaci 06/2020.
7. Uznesenie:
A) Celoslovenská rada ukladá:
U 31/2019
Zabezpečiť poukázanie odmien za rok 2019.
Z: sekretariát ZOVP
T: december 2019
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U 32/2019
Vybrať školiteľa, tému a termín školenia odpady v 02/2020 v Novom Meste nad Váhom.
Z: sekretariát ZOVP
T: do 31.12.2019
U 33/2019
Pripraviť spracovanie návrhov na:
a) úpravu členského poplatku od 01.01.2020
b) úpravu odmeňovania, stravovania CR
Z: prezident, sekretariát ZOVP
T: najbližšie zasadnutie CR
U 34/2019
Upresniť predložený prehľad termínov zasadnutí CR, akcií ZOVP v r. 2020 podľa pripomienok.
Z: sekretariát
T: najbližšie zasadnutie CR
U 35/2019
Spracovať návrh rozpočtu na rok 2020.
Z: sekretariát

T: najbližšie zasadnutie CR

U 36/2019
Pripraviť a predložiť návrhy na doplňujúce voľby do orgánov ZOVP (CR,RK) za odstúpených členov
Z: viceprezidenti ZOVP
T: do 15.04.2020
B) Celoslovenská rada schvaľuje:
U 37/2019
Úpravu odmeňovania sekretariátu, a to na 300,-€/mesiac od 01.01.2020.
Z: prezident, CR
T: podľa textu
U 38/2019
Ing. Pavla Heška do pozície „moderátor“ snemov a kongresov ZOVP SR.
Z: prezident, sekretariát ZOVP
T: stály

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 24.1.2020 v TS Dolný Kubín o 10.00 hod..

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter K u b a
prezident ZOVP SR
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