ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR

konaného dňa 16.04.2014 v hoteli Šachtička, Banská Bystrica







Prezenčná listina
Príloha č. 1 – Správa o činnosti združenia ku dňu 31. 12. 2013
Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu ku 31. 12. 2013
Príloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2014
Príloha č. 4 – Plán práce na rok 2014

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania Celoslovenského snemu:
1. otvorenie, pozdravy hostí, kontrola uznášaniaschopnosti
2. schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov,
voľba komisií (návrhová, mandátna)
3. správa o činnosti združenia k 31.12.2013
4. správa o hospodárení združenia k 31.12.2013
5. správa revíznej komisie k 31.12.2013
6. návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre rok 2014 a jeho schválenie
7. diskusia
8. uznesenie
9. záver
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1. Otvorenie, pozdravy hostí, kontrola uznášaniaschopnosti
 Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril prezident združenia Mgr. Peter Kuba, ktorý privítal
prítomných delegátov a hostí snemu. Rokovanie snemu viedol viceprezident Ing. Blažej Litva,
 Zo 64 členských organizácií bolo na sneme prítomných 38 štatutárnych zástupcov členských
organizácií, čo predstavuje účasť 59,4% všetkých členov združenia - snem bol uznášania schopný,
 Delegáti snemu jednomyseľne zvolili za predsedajúceho snemu Ing. Blažeja Litvu, vypracovaním
a podpisom zápisnice zo snemu poverili Mgr. Petra Kubu, prezidenta združenia a Ing. Kristínu
Priesterovú, členku návrhovej komisie

2. Schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov, voľba komisií
(návrhová, mandátna)


Delegáti snemu jednomyseľne schválili program rokovania snemu bez pripomienok.



Delegáti snemu jednomyseľne schválili za členov mandátnej komisie:
Miroslav Sojka, VEPOS Vráble;
Ing. Jozef Klepáč, VPS Liptovský Mikuláš;
Ing. Ondrej Korenko, BRANTNER Poprad;



Delegáti snemu jednomyseľne schválili za členov návrhovej komisie:
Ing. Tomáš Gaboň, TS Brezno;
Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice;
Ing. Vladimír Balúch, TEKOS Malacky;



Delegáti snemu na návrh celoslovenskej rady jednomyseľne schválili prijatie nových členov ZOVP:
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.;



Delegáti snemu na návrh celoslovenskej rady jednomyseľne schválili ukončenie členstva v ZOVP:
UNIKONT Slovakia, tek.trade Česko, MP Spišská Belá, TS Prievidza, MEPOS Lučenec;

3. Správa o činnosti združenia k 31. 12. 2013


Správu o činnosti predniesol prezident združenia Mgr. Peter Kuba. Vo svojom vystúpení zhodnotil
činnosť združenia za rok 2013. Správa o činnosti združenia tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Delegáti snemu schválili správu bez pripomienok.

4. Správa o hospodárení združenia k 31. 12. 2014


Správu o hospodárení združenia, plnenie rozpočtu za rok 2013 predniesol prezident združenia.
Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Delegáti snemu schválili správu bez pripomienok.

5. Správa revíznej komisie k 31. 12. 2013


Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Ing. Anton Veselka, a v nej skonštatoval, že vedenie
účtovníctva je v súlade so zákonom o účtovníctve i v súlade s internými predpismi združenia.
Delegáti snemu vzali správu na vedomie bez pripomienok.
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6. Návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2014


Návrh plánu práce a návrh rozpočtu boli predložené delegátom na sneme v tlačenej forme.
Rozpočet združenia na rok 2014 je postavený ako vyrovnaný.
Delegáti snemu návrh plánu práce i návrh rozpočtu schválili bez pripomienok.

7. Diskusia







Ing. Vladimír Balúch, TEKOS Malacky – platba za členský príspevok by mal splatný do konania
jesenného snemu
Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice – posunutie splatnosti by znamenalo zmenu stanov
Miroslav Sojka, VEPOS Vráble – je potreba dodržovať stanovy, splatnosť príspevku do konania
jarného snemu. Člen, ktorý nebude mať uhradený príspevok, nebude akceptovaný na zasadnutí
snemu. Sekretariát dohodne splátkový kalendár, poprípade podá návrh na vylúčenie
Jaroslav Kaščák, TS Senica – poďakoval v mene združenia p. Habánovi za časopis Komunálna
technika
JUDr. Roman Malček, REDOX – navrhol zvýšenie vystavovateľského príspevku
V rámci diskusie zaznela i hodnotiaca správa o školení dispečerov od Ing. Priesterovej a správa
o pripravovanom zákone o odpadoch a schválenom zákone o poplatkoch od Ing. Gaboňa

8. Uznesenie
Celoslovenský snem schvaľuje:
-

-

Ukončenie členstva :

UNIKONT SLOVAKIA, MP Spišská Belá, TS Prievidza, MEPOS Lučenec,
MP Krupina, tek.trade Česko
Prijatie nových členov : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Správu o činnosti združenia k 31. 12. 2013
Hospodárenie združenia k 31. 12. 2013
Plán práce pre rok 2014
Plán rozpočtu pre rok 2014
Pripomienky k návrhu zákona o odpadoch v predloženom znení a poveruje prezidenta ZOVP SR
ich predložením v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Celoslovenský snem splnomocňuje :
-

radu ZOVP SR rozhodnúť v ojedinelých prípadoch o posune termínu úhrady členského príspevku na
základe písomnej žiadosti člena združenia

Celoslovenský snem berie na vedomie:
-

Správu revíznej komisie za rok 2013
Stav členskej základne k 16. 4. 2014 : 61 členských organizácií
Organizácie novoprijaté :
1
Organizácie s ukončeným členstvom : 6
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9. Záver


Predsedajúci rokovania snemu Ing. Blažej Litva poďakoval zástupcom členských organizácií za účasť
na rokovaní snemu a zasadnutie ukončil.

V Banskej Bystrici, dňa 16. 04. 2013

_____________________
Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR

_____________________
Ing. Kristína Priesterová
člen návrhovej komisie
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