ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

Správa o činnosti združenia k 31. 12. 2013
1. Členská základňa
V hodnotiacom období, rok 2013, je členská základňa stabilizovaná a stabilizovaný je
aj pomer medzi organizáciami poskytujúcimi verejnoprospešné služby a obchodnými
organizáciami. Naším cieľom je osloviť ďalšie organizácie, ktoré sa zaoberajú
verejnoprospešnými službami, s ponukou členstva v našom združení.
V sledovanom období požiadalo o vystúpenie zo združenia päť spoločností (UNIKONT
SLOVAKIA, MP Spišská Belá, TS Prievidza, MEPOS Lučenec, MP Krupina). V týchto
spoločnostiach prebehli vlastnícke zmeny a ukončenie predmetu činnosti resp. nezáujem o
členstvo. Jedna spoločnosť bude vylúčená pre nezaplatenie členského príspevku za rok 2013
(tek.trade Česko).
Naopak, privítame medzi nami nového člena a to : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Tým sa počet členov v tomto roku uzavrie na 61 členov.

2. Celoslovenská rada ZOVP SR
CR sa počas roka 2013 zišla 6 krát, kde prerokovala niektoré témy :








Organizácia jarného snemu v Senci v spolupráci s partnerskou organizáciou SVPS
a medzinárodnou účasťou. Na sneme sa zúčastnili zástupcovia partnerskej organizácie
APWA
Organizácia jesenného kongresu v Spišskej Belej pri Košiciach, ktorý bol zameraný na
odpadové hospodárstvo a bol spojený s exkurziou spaľovne odpadov v Košiciach
Oprava registrácie združenia a zmena sídla združenia. Oprava bola zaregistrovaná na
MV SR i na daňovom a štatistickom úrade
Aktualizácia adresára. Na tento snem bol vydaný tlačený adresár firiem, kde sú
uverejnené informácie o združení ale i členoch združenia
Pracovné stretnutie s partnerskou organizáciou SVPS v Břeclave
Spolupodieľanie sa na tenisovom turnaji o pohár prezidenta ZOVP. Organizátorom
tohto turnaja bola firma REDOX Lučenec.
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3. Sekcie
sekcia Odpady
- vybraní piati členovia do sekcie
- zosumarizovanie a rozoslanie mailom všetkým členom združenia hlavné body
vyplývajúce z novely zákona o odpadoch
- spolupráca s Úniou miest Slovenska ohľadom novely Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa
mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
- zaslanie pripomienok k legislatívnemu zámeru o odpadoch organizáciám ÚMS
a ZMOS-u
- zaslanie pripomienok k zákonu o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku
- komunikácia s predstaviteľmi organizácií ohľadom prípravy nového zákona
o odpadoch, APOH, ENVIPAK, NATURPAK
- pracovné stretnutie na MŽP ohľadom prípravy nového zákona o odpadoch
- pripravujeme na deň 23.4.2014 školenie k novému zákonu o odpadoch, k zákonu
o poplatkoch, vedenie evidencie odpadov a obalov. Ako školiteľ bol oslovený
Ing. Gallovič
sekcia DOPRAVA
- zverejnenie zmien v zákonoch a vyhláškach o cestnej premávke na našej web
stránke
- zverejnenie právneho výkladu zákona o zabezpečovaní schodnosti chodníkov
v zime na našej web stránke
sekcia EKONOMIKA
- seminár - Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností
sekcia PRACOVNÉ CESTY
- pracovná cesta "Životné prostredie v praxi", Jihlava
sekcia VEREJNÉ VZŤAHY
- príprava zborníka členov združenia
- komunikácia s printovými médiami Komunálna technika, Obecné noviny
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4. Sekretariát združenia

















Od 1.1.2013 platí nový zákonník práce, ktorý nedovoľuje vykonávať prácu na dohodu
bez platieb do SP a ZP. Po konzultáciách s odborníkmi musel sekretariát prihlásiť
členov rady do SP a následne aktualizovať ich pracovné dohody
Rozoslanie ponuky členstva v združení vytypovaným spoločnostiam
Príprava jarného snemu – zabezpečenie ubytovacích kapacít, oslovenie partnerských
organizácií, oslovenie vystavovateľov, zabezpečenie reklamných predmetov a ďalšie
aktivity spojené so snemom
Príprava jesenného kongresu – detto jarný snem
Príprava školenia dispečerov a ekonómov
Príprava podkladov pre právnika na MV SR na preregistráciu združenia
Aktualizácia stanov združenia
Rozoslanie upomienok organizáciám, ktoré do konania snemu nemali zaplatený
členský príspevok. Tieto organizácie sú označené i v adresári členov na stránkach
www.zovp.sk
Vytvorenie e-dotazníka, vyžiadanie si štatistických údajov pre potreby združenia
Aktualizácia web stránky združenia, pridávanie článkov
Na web stránke združenia pribudla podsekcia – vzory tlačív a smerníc
Bola vytvorená nová aplikácia na našom webe – BAZÁR strojov a náhradných dielov
Bežná agenda (úhrady a vystavovanie faktúr, príprava účtovných podkladov, platby
poisťovaniam, poštová i mailová korešpondencia, príprava podkladov na CR a snem
ZOVP, vypracovanie zápisníc, príprava rozpočtu ...)

5. Prezident združenia







Pracovné stretnutie s pracovníkmi MV SR ohľadom opravy registrácie združenia
V spolupráci so sekciou OH boli vypracované pripomienky k zákonu o odpadoch
i zákonu o poplatkoch
Pracovné stretnutie spolu s Ing. Gaboňom, s generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ing. Juríkom. Pracovné stretnutie súviselo
s prípravou nového zákona o odpadoch
účasť na konferencii „Dni odpadového hospodárstva 2013“
Účasť na plese odpadárov v Bratislave
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6. Pripravujeme







Pracovná cesta IFAT Mníchov
Školenie nového zákona o odpadoch
Jesenný kongres
Školenie o pripravovaných zmenách v ekonomike
Participácia na „Plese Odpadárov“ v Bratislave
Tenisový turnaj v spolupráci s firmou REDOX
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Plán práce na rok 2014
1. Vnútorná štruktúra združenia
 rozširovanie členskej základne, najmä o organizácie pôsobiace v komunálnej sfére;
 zvýšenie aktivity odborných sekcií.
2. Vzdelávanie
 ekonomický seminár zameraný na platnú legislatívu v príspevkových
spoločnostiach;
 školenie dispečerov a vedúcich dopravy;
 školenie k novému zákonu o odpadoch.

a obchodných

3. Pracovné cesty
 pracovná cesta na výstavu IFAT do Mníchova;
 delegovanie na sneme APWA v Toronte;
 účasť na výstavách komunálnej techniky.
4. Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávou, neštátnymi organizáciami
 Ministerstvo životného prostredia;
 výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
 ZMOS a Únia miest SR;
 Asociácia komunálnych ekonómov;
 APOH a ďalšími profesnými organizáciami.
5. Informačný systém združenia
 dynamická internetová stránka združenia s aktuálnymi informáciami;
 burza strojov a náhradných dielov;
 aktívne zapájanie sa členských organizácií pri aktualizácií internetovej stránky;
 on-line prihlasovanie na akcie združenia.
6. Sekcie
 sledovanie problematiky danej sekcie, pripomienkovanie legislatívnych zmien;
 aktualizácia informácií na internetovej stránke;
 pracovné stretnutia.
7. Propagácia združenia
 propagácia činnosti združenia v periodikách Obecné noviny, Odpady, Územná
samospráva, Komunálna technika, Odpadové hospodárstvo;
 reklamné banery na portáloch s environmentálnym zameraním;
 reklamné predmety.
7. Iné aktivity
 tenisový turnaj v Lučenci;
 spolupôsobenie pri organizácii Plesu odpadárov.
8. Zahraničná spolupráca
 spolupráca so zahraničnými partnerskými združeniami (SVPS, APWA).
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PLNENI E ROZPOČTU za rok 2013
Pl án 2013

Skutočnosť

Pl neni e v %

20 828,00
10 000,00
200,00
12 000,00
50,00
6,00
43 084,00

21 248,00
13 005,65
1 600,00
3,23
35 856,88

102%
130%
0%
13%
0%
54%
83%

VÝDAVKY

Pl án 2013

Skutočnosť

Pl neni e v %

odmeny členom CR, členom združenia
odmeny členom za publikačnú činnosť
právne služby
vedenie sekretariátu
poštovné, internet, banka, administratíva
vedenie účtovníctva
celoslovenské snemy a kongresy
odborné školenia, semináre
pracovné cesty
stravné+nájomné CR, RK, sekcií
www stránka
HW, SW, IT ZOVP
ostatné výdavky (reklamné predmety, inzercia, réžia)
podpora kultúrnych a športových podujatí
odvody z DOVP, ÚP (z roku 2012)
odvody SP, ZP
daň z príjmu (za rok 2012)
VÝDAVKY SPOLU

4 500,00
400,00
1 800,00
500,00
600,00
12 000,00
3 000,00
14 474,00
1 000,00
600,00
200,00
1 000,00
2 000,00
1 010,00
43 084,00

3 220,00
200,00
707,00
1 800,00
476,06
600,00
14 177,63
1 797,49
3 294,15
295,19
600,00
990,30
1 931,20
1 171,10
64,94
1 009,45
32 334,51

72%
50%

PRÍJMY
členský príspevok
vložné na snemy a kongresy
vložné na odborné semináre a školenia
vložné na pracovné cesty
predaj služieb, reklama
ostatné príjmy, úroky na BÚ
PRÍJMY SPOLU

PRÍJMY - VÝDAVKY

3 522,37

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
banka
pokl adňa

01.01.2013
11 474,23
41,18

31.12.2013
17 032,24
77,91
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100%
95%
100%
118%
60%
23%
30%
100%
0%
99%
97%

100%
75%

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2014
PRÍJMY

Skutočnos ť
2013

Pl án 2014

21 248,00
13 005,65
1 600,00
3,23

3 522,00
20 252,00
4 500,00
400,00
30 000,00
5,00
58 679,00

Skutočnos ť
2013

Pl án 2014

zostatok z minulého roka
členský príspevok (61 členov)
vložné na snemy a prezentácie
vložné na odborné semináre a školenia
vložné na pracovné cesty
ostatné príjmy, úroky na BÚ
PRÍJMY SPOLU

VÝDAVKY
odmeny členom CR, členom združenia
odmeny členom za publikačnú činnosť
právne služby
vedenie sekretariátu
poštovné, internet, banka, administratíva
vedenie účtovníctva
celoslovenský snem, kongres
odborné školenia, semináre
pracovné cesty
stravné+nájomné CR, RK, sekcií
partnerské vzťahy (SVPS, APWA)
www stránka
HW, SW, IT ZOVP
ostatné výdavky (reklamné predmety, inzercia, réžia)
podpora kultúrnych a športových podujatí
odvody DOVP, SP, ZP (za rok 2013)
daň z príjmu (za rok 2013)
VÝDAVKY SPOLU

3 220,00
200,00
707,00
1 800,00
476,06
600,00
14 177,63
1 797,49
3 294,15
295,19
600,00
990,30
1 931,20
1 236,04
1 009,45
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4 500,00
300,00
500,00
1 800,00
400,00
600,00
7 000,00
3 000,00
30 000,00
600,00
500,00
600,00
300,00
1 500,00
3 000,00
2 579,00
1 500,00
58 679,00

