ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 22.05.2019, Nový Smokovec, hotel Atrium

Prílohy :



Prezenčná listina
Zápisnica zo zasadnutia stredosl. regiónu ZOVP

sekretariát : Hlavná 81/B, 040 01 Košice, sekretariat@zovp.sk, www.zovp.sk
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ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Juraj Sojka, Ing. Jozef Perháč,
Ing. Anton Veselka, Ing. Pavol Heško, Ing. Miroslav Prada, Ing. Blažej Litva,
Ing. Július Oleár
Hostia:
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová

Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 11.04.2019, Terchová
2. Organizácia a priebeh snemu ZOVP 22.-24.5.2019, hotel Atrium, Vysoké Tatry
3. Rôzne (jesenný kongres, akcie ZOVP, prac. cesty,...)
4. Uznesenie

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 14.02.2019, Dolný Kubín
U 06/2019
Zabezpečiť na snem ZOVP v máji 2019 plakety s textom o memorande o vzájomnej spolupráci part.
združení ZOVP, SKS, MAKE a KFDZOM v počte 4 ks.
Z: SKS, sekretariát
T: do 22.05.2019
SPLNENÉ
U 10/2019
Revíznej komisii vykonať kontrolu účtovných dokladov za rok 2018 aj so spracovaním správy
z kontroly.
Z: Ing. Prada
T: do 20.05.2019
SPLNENÉ
U 13/2019
Pripraviť program prac. cesty v 09/2019 so spol. MEVA SK s.r.o.
Z: sekretariát, MEVA
T: 22. 05.2019

V PLATNOSTI

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: 30.6.2019
V PLATNOSTI
U 15/2019
Pripraviť na celoslovenský snem ZOVP informáciu pre účastníkov o termíne a mieste jesenného
kongresu ZOVP.
Z: sekretariát
T: 22.05.2019
SPLNENÉ
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U 16/2019
Termín jesenného kongresu ZOVP: 02.- 04.10.2019, miesto konania kongresu: Patince. Téma
kongresu sa spresní najneskôr do 15.8.2019.
Z: sekretariát
T: v texte
V PLATNOSTI
U 17/2019
CR doporučuje prezidentovi ZOVP podpísať Memorandum o spolupráci part. združení ZOVP,
SKS, MAKE a KFDZOM na celoslovenskom sneme.
Z: prezident
T: 23.05.2019
SPLNENÉ
2. Organizácia a priebeh snemu ZOVP 22.-24.05.2019 – Vysoké Tatry, hotel Atrium
Členovia CR obdržali v písomnej forme priebeh snemu dňa 23.5.2019 v členení na oficiálnu časť
snemu, ktorú moderuje Ing. Heško aj so sedením za predsedníckym stolom a pracovnú časť
snemu, ktorú moderuje Ing. Prada.
V oficiálnej časti bude zahájenie, privítanie hostí, minúta ticha za kolegov, ktorí opustili naše rady
v r.2018, príhovory hostí, podpis memoranda o spolupráci part. združení ZOVP, SKS, MAKE
a KFDZOM, odovzdanie plakiet a ocenení ZOVP, vystúpenie generálnych partnerov snemu.
Pracovná časť snemu obsahuje kontrolu uznášaniaschopnosti, schválenie programu snemu,
prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov, voľbu komisií (návrhová, mandátna
a volebná spolu), plnenie rozpočtu r.2018, plán rozpočtu r. 2019, plán práce na r. 2019, správa
prezidenta o činnosti združenia za r. 2018, správa revíznej komisie, voľby do orgánov ZOVP podľa
návrhov zo zasadnutí regionálnych združení, vyhlásenie výsledkov volieb, diskusia, uznesenie,
záver.
Po spoločnom obede v čase 13.00 - 14.00 hod. bude v kongresovej sále od 14.00 hod. krátka
prezentácia vystavovateľov – max. 3 min./vystavovateľ. Po jej ukončení bude nasledovať cca od
15.00 hod. na vonkajšej ploche prezentácia vystavovateľov spojená s občerstvením na terase
hotela Atrium.
Počas dňa až do večerného rautu o 19.00 hod., súbežne prebieha prezentácia vystavovateľov
v interiéri a exteriéri hotela.
Na večernom raute v rámci kult. programu vystúpi detský folklórny súbor Jánošíček a bude hrať
hudobná skupina cca do 02.00 hod.
V programe snemu je tento rok prvýkrát zaradený bod „Diskusné fórum“ dňa 22.05.2019 v čase
17.00 - 19.00 hod. na témy chodníkový zákon a zákon o poplatkoch za uloženie odpadov so
vstupom len pre štatutárov spoločností poskytujúcich služby pre mestá a obce.
3. Rôzne
*Mgr. Kuba: informoval, že MAKE chcelo prísť na snem aj so zástupcami maďarskej obchodnej
komory, ktorá má záujem participovať na spolupráci v zmysle Memoranda. Vzhľadom na to, že
ostatní partneri memoranda nemali informáciu o tomto zámere MAKE a tiež s ohľadom na
skutočnosť , že snem ZOVP je pracovný, bolo im navrhnuté takéto stretnutie zorganizovať na jeseň
u niektorého z partnerov a tam sa problematike možnosti rozšírenia resp. podpory spolupráce
venovať.
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*Mgr. Kuba: navrhuje, aby moderátormi diskusného fóra boli: Ing. Heško k chodníkovému zákonu
a Ing. Blažej k poplatkom za uloženie odpadov.
*Ing. Priesterová: pre účastníkov diskusného fóra je zabezpečená od 19.00 hod. večera
v reštaurácii hotela.
*Ing. Prada: informáciu k priebehu volieb podá predseda volebnej komisie.
*Ing. Priesterová: k prac. ceste do MEVA v ČR informovala, že už je hrubý program jej priebehu,
hľadá sa ubytovanie a treba sa rozhodnúť pre spôsob dopravy. Po doriešení všetkých náležitostí
cesty bude vyhotovená pozvánka a zaslaná čl. organizáciám.

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 12.06.2019 o 9.00 hod. v zasadačke TS Dolný
Kubín

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter K u b a
prezident ZOVP SR
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