
  

Uznesenie prijaté delegátmi  
Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR 

Piešťany, 4. - 5. 5. 2016 
 
Celoslovenský snem schvaľuje:  

 správu o činnosti združenia k 31. 12. 2015 

 hospodárenie združenia k 31.12. 2015 

 správu revíznej komisie k 31. 12 2015 

 plán práce na rok 2016 

 rozpočet združenia na rok 2016 

 prijatie nových členov ZOVP SR:  
 CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., Trenčianska Turná 

 zrušenie členstva ZOVP SR: 
 LMM, s.r.o. Bratislava 
 AJFA AJFA+AVIS s.r.o pobočka AA MALOTRAKTOR, Žilina 

 

Celoslovenský snem berie na vedomie: 

 ukončenie členstva :  

  Technické služby Brezno, m.p.o.  

 stav členskej základne k  3. 5. 2016  60 členských organizácií         

  členská základňa k  4. 5. 2016 58  “   

  organizácie novoprijaté:    1  “ 

  organizácie so zrušeným členstvom   2  “ 

  organizácie s ukončeným členstvom   1  “ 

Celoslovenský snem schvaľuje: 

 zmenu v Čl. 7 Odmeňovanie za prácu a služby pre združenie Zásad hospodárenia Združenia 
organizácií verejných prác SR: 

  ruší bod e) a f) a nahrádza bodom e) za aktivitu: 
   - prezident združenia   do  480,- EUR/ročne   
   - viceprezidenti združenia  do  360,- EUR/ročne 
   - členovia celoslovenskej rady do  300,- EUR/ročne 
   - predseda revíznej komisie  do  300,- EUR/ročne 
  bod g) sa mení na bod f ) a bod h) na bod g)   
 
Celoslovenský snem ukladá: 

 prezidentovi združenia zapracovať schválenú zmenu v Zásadách  hospodárenia Združenia 
organizácií verejných prác SR a publikovať znenie na stránke združenia, termín do 
najbližšieho zasadnutia Celoslovenskej rady ZOVP SR 

 odstrániť nedostatky v účtovníctve združenia v zmysle nálezu revíznej komisie, termín do 
najbližšieho zasadnutia Celoslovenskej rady ZOVP SR 

 
 
Za návrhovú komisiu:   Ing. Zoltán Zelinka  .....................................  
 
    ............................   .....................................  
 
    ............................  ..................................... 



  

Náklady a výnosy zasadnutia Celoslovenského snemu ZOVP SR 
konaného dňa 4. - 5. 5. 2016 v Piešťanoch 

 

Nákladová položka Náklady /EUR/ 

Spolu Nedaňov. Daňov. 

Poštovné – pozvánky na snem hostia    

Stravné coffeebreak, obed, raut    

Stravné stan    

Kultúrny program rozprávač    

Kultúrny program ľudová hudba    

Poštovné daňové doklady    

Odmeny organizátorom    

Náklady spolu    

 

Výnosová položka Výnosy /EUR/ 

Spolu Nedaňov. Daňov. 

Vložné vystavovatelia    

Vložné ďalší účastníci    

Dotácia BKS Leasing    

Spolu výnosy    

 

Rozdiel výnosy mínus náklady    

 
Počet účastníkov spolu 110 (rozpočítané náklady v % v pomere 64/36 ) 
z toho: vystavovatelia 77  
            členovia ZOVP SR 46  
            ďalší členovia ZOVP SR 22  
            hostia, SVPS 61  
            technický personál 5  
 
 
Vyúčtovanie predkladá: Ing. Ján Lehotay, sekretariát ZOVP SR 
 
 
 
 
V Myjave, 12. 5. 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Zápis z rokovania 
Celoslovenského snemu  Združenia organizácií verejných prác SR 

konaného dňa 4.- 5. 5. 2016 v Piešťanoch. 
 

Program rokovania Celoslovenského snemu: 
  1. otvorenie, pozdravy hostí 
  2. schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov 
  3. voľba komisií /návrhová, mandátna/ 
  4. správa o činnosti združenia k 31.12.2015 
  5. správa o hospodárení združenia k 31. 12. 2015  
  6. správa revíznej komisie k 31. 12. 2015 
  7. návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre rok 2016 a jeho schválenie 
  8. úprava Zásad hospodárenia 
  9. aktuálna legislatíva v OH 
10. diskusia 
11. uznesenie 
12. záver 
 
 
1. Otvorenie, pozdravy hostí. Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril predsedajúci Ing. Juraj 

Sojka, ktorý privítal prítomných a hostí snemu. Pozdravy hostí predniesol primátor Mesta 
Piešťany p. Miloš Tamajka, výkonný podpredseda ZMOS Ing. Milan Muška a asistent predsedu 
Sdružení komunálnych služeb Ing. Josef Matucha. 
 

2. Schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov 
Predložený program rokovania snemu nebol doplnený ani upravený a bol jednomyseľne 
schválený. Členskú prihlášku podala spoločnosť Charvát Slovakia Trenčianska Turná, Technické 
služby Brezno požiadali o ukončenie členstva, spoločnosť LMM Bratislava a AJFA+AVIS 
pobočka AA MALOTRAKTOR Žilina nezaplatili členský príspevok za rok 2015. 
 

3. Voľba komisií. Komisie boli navrhnuté a hlasovaním schválené v zložení: 

 mandátna: Ing. Pavol Heško, TS Dolný Kubín, Ing. Miloslav Pešek, Deponia Bratislava, Ing. 
Ruml, TS Kežmarok;  

 návrhová: Ing. Zoltán Zelinka TS Galanta, Ing. Peter Laš, JOKO Čadca, Ing. Ján Soliar TS 
Kežmarok,  

Zo 60 členských organizácií na sneme bolo prítomných 31 štatutárnych zástupcov členských 
organizácií. Snem bol uznášania schopný /51,66 %-ná účasť/. 

 
4. Správu o činnosti združenia k 31.12.2015 predniesol prezident združenia Mgr. Peter Kuba, 

ktorý vo svojom vystúpení zhodnotil prácu celoslovenskej rady, ktorá počas uplynulého 
obdobia zasadal šesťkrát, prácu sekcií, sekretariátu a prezidenta. 
 

5. Správa o hospodárení združenia k 31.12.2015 bola predložená písomne, prezident združenia 
zdôvodnil rozdiely v jednotlivých nákladových a výnosových položkách oproti plánu, k plneniu 
plánu nezazneli pripomienky z pléna.  
 

6. Správu revíznej komisie k 31.12.2016 predniesol jej predseda Ing. Miroslav Prada, ktorý 
konštatoval, že vo vedení účtovníctva združenia sú drobné nedostatky formálneho charakteru. 
Účtovníctvo je vedené v súlade s platnou legislatívou a Zásadami hospodárenia  ZOVP SR.  



  

7. Návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre 2016 predniesol tajomník združenia, návrh 
rozpočtu prezident združenia. Plán práce a ani rozpočet nebol pripomienkovaný členskou 
základňou. 
 

8. Úpravu zásad hospodárenia predostrel tajomník združenia. Zmena sa týkala mesačného 
odmeňovania členov celoslovenskej rady a predsedu revíznej komisie s cieľom jedniorazových 
odmien tak, aby sa nejednalo o závislú činnosť.   
 

9. Aktuálnej legislatívy v OH sa v príspevku dotkol Ing. Litva, Hater Handlová, ktorý upozornil na 
niektoré problematické ustanovenia Zákona o odpadoch z pohľadu samosprávy a zberových 
spoločností. 
 

10. V diskusii vystúpili: 

 Ing. Muška, ZMOS: Zákon o odpadoch sa ešte len uvádza do praxe a už je veľa podnetov na  
zmenu niektorých jeho ustanovení, vyzval Združenie na spoluprácu pri organizovaní 
podujatí k diskusii k  zákonu a návrhu zmien prijateľných pre prax (drobný stavebný odpad, 
opustený odpad...). 

 Ing. Krcha, VEPOS Nováky: položil otázku do pléna, či Zberné suroviny, ponúkajúce 
samospráve servis organizácie zodpovednosti výrobcov sú dobrou voľbou, je známy 
horizont zvyšovania poplatku za uloženie odpadu na skládkach? 

 Ing. Šinák NATUR-PAK: v odpadovom hospodárstve v EÚ existuje duálny systém, výnosy by 
mali byť príjmom priemyslu. 

 Ing. Vráblová, TS Stará Turá: samospráva uzatvára zmluvu s jednou OZV, zberová 
spoločnosť môže uzatvoriť zmluvy s viacerými OZV?  
 

11. Uznesenie 
 Celoslovenský snem schvaľuje:  

 správu o činnosti združenia k 31. 12. 2015 

 hospodárenie združenia k 31.12. 2015; 

 správu revíznej komisie k 31. 12 2015; 

 plán práce na rok 2016 

 rozpočet združenia na rok 2016 

 prijatie nových členov ZOVP SR:  
  CHARVÁT SLOVAKIA s. r. o., Trenčianska Turná 

 zrušenie členstva ZOVP SR: 
LMM, s.r.o. Bratislava 
 AJFA AJFA+AVIS s.r.o pobočka AA MALOTRAKTOR, Žilina 

 Celoslovenský snem berie na vedomie: 

 ukončenie členstva :  

               Technické služby Brezno, m.p.o.  

 stav členskej základne k  3. 5. 2016  60 členských organizácií         

               členská základňa k  4. 5. 2016  58  “ 

  organizácie novoprijaté:     1  “ 

  organizácie so zrušeným členstvom     2  “ 

  organizácie s ukončeným členstvom  1  “ 



  

Celoslovenský snem schvaľuje: 

 zmenu v Čl. 7 Odmeňovanie za prácu a služby pre združenie Zásad hospodárenia Združenia 
organizácií verejných prác SR: 

  ruší bod e) a f) a nahrádza bodom e) za aktivitu: 

 prezident združenia   do   480,- EUR/ročne   

 viceprezidenti združenia  do  360,- EUR/ročne 

 členovia celoslovenskej rady  do   300,- EUR/ročne 

 predseda revíznej komisie  do  300,- EUR/ročne 
  bod g) sa mení na bod f ) a bod h) na bod g)   
 
Celoslovenský snem ukladá: 

 prezidentovi združenia zapracovať schválenú zmenu v Zásadách  hospodárenia Združenia 
organizácií verejných prác SR a publikovať znenie na stránke združenia, termín do 
najbližšieho zasadnutia Celoslovenskej rady ZOVP SR 

 odstrániť nedostatky v účtovníctve združenia v zmysle nálezu revíznej komisie, termín do 
najbližšieho zasadnutia Celoslovenskej rady ZOVP SR 

 
12. Záver 

 Predsedajúci Ing. Juraj Sojka poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní snemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Mgr. Peter Kuba 
                                                                                                          prezident ZOVP SR 
 
 
 
 
 
Zapísal:       Ing. Ján Lehotay                                                                                         
                 tajomník ZOVP SR                                                                                  

 

 

 

 

 


