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Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program rokovania Celoslovenského snemu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

otvorenie, pozdravy hostí
voľba komisií /návrhová, mandátna, volebná/
voľba člena RK Ing. Jozefa Klepáča za stredoregión
správa o činnosti združenia k 30.8.2012
správa o hospodárení združenia k 30.6.2012
správa revíznej komisie k 30.6.2012
návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre rok 2013
diskusia
uznesenie
záver

1. Otvorenie, pozdravy hostí
Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril prezident združenia Mgr. Peter Kuba, ktorý privítal
prítomných členov združenia a hostí snemu. Rokovanie snemu viedol viceprezident Ing. Blažej Litva. Na
úvod rokovania krátke príhovory predniesli zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Milan Kružliak
a riaditeľ hotela Repiská Ing. Ľubomír Štolovský. Prezident združenia poďakoval bývalému tajomníkovi
združenia Ing. Jánovi Lehotayovi, za doterajšiu spoluprácu a odovzdal mu v mene celého združenia vecný
dar.
2. Voľba komisií
Členovia združenia schválili program rokovania snemu bez pripomienok, členov spoločnej mandátnej
a volebnej komisie v zložení Ing. Balúch, TEKOS Malacky, Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky a Ing. Ondrej
Korenko, BRANTNER Poprad. Členov návrhovej komisie Ing. Tomáš Gaboň, TS Brezno, Ing. Kristína
Priesterová, KOSIT Košice a Ing. Gabriel Klokner, VPP Senec. Členovia združenia, na návrh celoslovenskej
rady, zvolili za nového člena spoločnosť MEVAKO, s.r.o., Brzotín, a ukončili členstvo spoločnosti CSAO, s.r.o.,
Kroměříž.
Zo 64 členských organizácií na sneme bolo prítomných 33 štatutárnych zástupcov členských
organizácií, snem bol uznášania schopný (51,6 %-ná účasť).
3. voľba člena RK Ing. Jozefa Klepáča za stredoregión
Členovia združenia boli informovaní o ukončení členstva v revíznej komisii za stredoregión p. Jozefa
Pindiaka z TS Námestovo z dôvodu odchodu do dôchodku. Na jeho miesto bol zvolený Ing. Ján Jozef Klepáč
z VPS Liptovský Mikuláš.
4. Správa o činnosti združenia k 31.8.2012
Správu o činnosti predniesol prezident združenia Mgr. Peter Kuba. Vo svojom vystúpení zhodnotil
činnosť združenia od konania jarného snemu. Správa o činnosti združenia je obsahom prílohy č. 1, ktorá je
súčasťou tejto zápisnice.
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Na záver vystúpenia prezident združenia požiadal všetkých členov, aby viacej začali využívať
internetovú stránku ako komunikačný nástroj, predviedol v prezentácii postup on-line prihlasovania. Ďalej
poprosil hlavne vystavovateľov, aby prezentácie posielali, tak ako je písané v prihláške, aby sa tieto
prezentácie stihli nachystať a nezdržovali priebeh snemu.
5. Správa o hospodárení združenia k 30. 6. 2012
Správa bola predložená písomne a z pléna neboli k nej žiadne pripomienky ani otázky. Správa
o hospodárení združenia je obsahom prílohy č. 2, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
6. Správa revíznej komisie k 30. 6. 2012
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda a v nej skonštatoval, že vedenie účtovníctva je
v súlade so zákonom o účtovníctve i v súlade s internými predpismi združenia. Ďalej informoval o prevzatí
účtovníctva i agendy sekratariátu od p. Lehotaya k 30. 6. 2012. Pri prevzatí boli prítomní : Mgr. Peter Kuba,
Ing. Anton Veselka a Ing. Ján Lehotay.
Na návrh prezidenta bol spracovaný návrh na vyradenie zastaraného majetku z účtovnej evidencie
ku dňu 31. 12. 2012. Zoznam vyradeného majetku je obsahom prílohy č. 3, ktorá je súčasťou tohto tejto
zápisnice.
7. Návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2013
Návrh plánu práce a návrh rozpočtu boli predložené delegátom na sneme v tlačenej forme.
Rozpočet združenia na rok 2013 je postavený ako vyrovnaný. Obidva návrhy boli delegátmi snemu
schválené. Návrh práce na rok 2013 a návrh rozpočtu nájdete v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou tohto
dokumentu.
8. Diskusia









Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky – informoval o pripravovanom ekonomickom seminári.
Ing. Tomáš Gaboň, TS Brezno – informoval o neaktuálnosti seminára o odpadoch, nakoľko nie je
schválený zákon odpadoch a ani jeho novela. Seminár sa zorganizuje až bude táto téma aktuálna.
Ing. Kristína Priesterová, KOSIT, a.s. Košice – informovala o pripravovanom seminári pre referentov
a dispečerov dopravy, ktorý sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 10. 2012 v Starej Ľubovni v hoteli Sorea
Ľubovňa.
RNDr. Peter Krasnec, PhD, prezident APOHu – pozval účastníkov snemu na Ples odpadárov
a priateľov životného prostredia v Hoteli Double Tree v Bratislave.
Ing. Balúch, TEKOS Malacky – sa opytoval na zmeny v rozpočte, konkrétne o navýšenie výdavkov
u položiek odborné školenia a pracovné cesty
Pán Sojka požiadal o zaslanie údajov potrebných k poisteniu pracovnej cesty do Nemecka.
Ing. Tomáš Gaboň – informoval o registrácii združenia na Portáli právnych predpisov, a o účasti na
pripomienkovom konaní k príprave nového zákona o odpadoch, kedy boli viaceré pripomienky aj
zapracované.
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9. Uznesenie
Celoslovenský snem schvaľuje:
-

Správu o činnosti združenia k 31.8.2012
Správu o hospodárení združenia k 30. 6. 2012
Vyradenie majetku podľa prílohy č. 3
Ukončenie členstva v ZOVP SR: CSAO, s.r.o. Kroměříž
Prijatie nového člena ZOVP SR: MEVAKO, s.r.o. Brzotín (Rožňava)
Voľbu nového člena revíznej komisie ZOVP SR za stredoregión : Ing. Jozef Klepáč, VPS Liptovský
Mikuláš
Plán práce pre rok 2013
Rozpočet pre rok 2013

Celoslovenský snem berie na vedomie:
-

Stav členskej základne k 12. 4. 2012 : 64 členských organizácií
Stav členskej základne k 20. 9. 2012 : 64 členských organizácií
Organizácie novoprijaté :
1
Organizácie s ukončeným členstvom : 1
Správu revíznej komisie o prevzatí agendy sekretariátu od Ing. Jána Lehotaya k 30. 6. 2012
Informáciu člena revíznej komisie za stredoregión p. Jozefa Pindiaka u TS Námestovo o ukončení
práce z dôvodu odchodu do dôchodku

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

Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR

V Skalici dňa 10. 10. 2012
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UZNESENIE
prijaté delegátmi celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR,
Hotel Repiská, Demänovská dolina dňa 20. – 21. 9. 2012

Celoslovenský snem schvaľuje:
-

Správu o činnosti združenia k 31.8.2012
Hospodárenie združenia k 30. 6. 2012
Vyradenie majetku podľa prílohy č. 3
Ukončenie členstva v ZOVP SR: CSAO, s.r.o. Kroměříž
Prijatie nového člena ZOVP SR: MEVAKO, s.r.o. Brzotín (Rožňava)
Voľbu nového člena revíznej komisie ZOVP SR za stredoregión : Ing. Jozef Klepáč, VPS Liptovský
Mikuláš
Plán práce pre rok 2013
Rozpočet pre rok 2013

Celoslovenský snem berie na vedomie:
-

Stav členskej základne k 12. 4. 2012 : 64 členských organizácií
Stav členskej základne k 20. 9. 2012 : 64 členských organizácií
Organizácie novoprijaté :
1
Organizácie s ukončeným členstvom : 1
Správu revíznej komisie o prevzatí agendy sekretariátu od Ing. Jána Lehotaya k 30. 6. 2012
Informáciu člena revíznej komisie za stredoregión p. Jozefa Pindiaka u z TS Námestovo o ukončení
práce z dôvodu odchodu do dôchodku

Za návrhovú komisiu:

Ing. Kristína Priesterová,

.......................................

Ing. Tomáš Gaboň,

.......................................

Ing. Gabriel Klokner,

.......................................

V Demänovskej doline, dňa 20. 9. 2012
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Príloha č. 1

Správa o činnosti združenia k 31. 08. 2012
1. Členská základňa
V hodnotiacom období, od posledného snemu t.j. 12. 4. 2012 v Starej Ľubovni, je členská základňa
rovnaká t.j. 64 členských. Členská základňa je 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 tomto mesiaci boli vytypované takéto spoločnosti a bola im poslaná ponuka na členstvo.
2. Celoslovenská rada ZOVP SR
CR sa od poslednému snemu zišla 3 krát, kde prerokovala niektoré témy :
 Oprava registrácie združenia + zmena sídla združenia, tento stav je stále v prerokovávaní. Boli
odoslané na MV SR potrebné dokumenty, čaká sa na vyjadrenie
 Organizácia spoločného snemu so SVPS, ktoré sa bude konať 25.4. – 26.4. 2013 na Seneckých
jazerách. Budú pozvaní i zástupcovia zo združenia APWA z USA. Aká bude participácia SVPS a APWA,
o tom bude ešte spoločné rokovanie
 Aktualizácie adresára. Na jarnom sneme bude vydaný tlačený adresár firiem, kde budú uverejnené
informácie o členoch združenia. Preto treba aktualizovať tieto údaje, niekde chýbajú telefóny,
správne adresy atď. Každá organizácia si dokáže tieto údaje zmeniť sama, ak vie svoje prihlasovacie
meno a heslo do systému. Ak tieto údaje zabudla, alebo ich ešte nemá, je potreba kontaktovať
sekretariát združenia
 CR sa zhodla, že je potreba mať pracovné skupiny – sekcie. Preto boli podľa požiadaviek členov
aktualizované
 Združenie sa spolupodieľalo i na tenisovom turnaji o pohár prezidenta ZOVP. Organizátorom tohto
turnaja bola firma REDOX Lučenec. Turnaj prebehol vo veľmi dobrej atmosfére, bez zranení,
s prísľubom pokračovania ďalšieho ročníka
3. Sekretariát združenia
 Forma sekretariátu – nenašla sa zhoda s bývalým tajomníkom p. Lehotayom, sekretariát združenia
prešiel pod sekretariát prezidenta -> nové sídlo sekretariátu. S tým bolo spojené prevzatie
dokumentov a účtovnej agendy. Pri prevzatí dokumentov bol prítomný i predseda revíznej komisie,
pán Ing. Veselka. Od 1. 7. 2013 účtovníctvo ZOVP vedie účtovnícka profesionálna firma so sídlom
v Skalici
 Registrácia opravených stanov na MV SR
 Rozposlanie novej adresy sekretariátu
 Aktualizácia adresára
 Boli rozšírené bankové kompetencie i na viceprezidentov. Všetky bankové operácie prebiehajú cez
internetbanking, a všetky tieto operácie môžu kontrolovať i viceprezidenti.
 Pridané nové možnosti on-line registrácie na akcie ZOVP na stránkach www.zovp.sk.
 Boli rozoslané upomienky tým organizáciám, ktoré do konca augusta nemali zaplatený členský
príspevok. Tieto organizácie sú označené i adresári členov na stránkach www.zovp.sk
 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 ...)
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4. Prezident združenia
 Pracovné stretnutie s pracovníkmi MV SR ohľadom registrácie združenia
 Zaregistrovanie združenia na portáli právnych predpisov ako združenie, ktoré má právo podávať
pripomienky k pripravovaným zákonom a vyhláškam
 V spolupráci so sekciou OH boli vypracované pripomienky k pripravovanému zákonu o odpadoch
a tiež k novele zákona o odpadoch. Všetky tieto pripomienky boli uverejnené i na PPP
 Spoločné pracovné stretnutie s prezidentom organizácie APOH s predsedom výboru pre ŽP pri NR SR
p. Mikulášom Hubom. Boli predstavené obidve organizácie, naše poslanie, naše ciele
 Účasť na zasadnutí APWA v USA, pozvanie delegácie APWA na náš jarný snem
5. Sekcie
Na celoslovenskej rade bol znovu otvorený význam pracovných skupín. Pracovné skupiny – SEKCIE boli
poopravené podľa aktuálnosti :
 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, gestor Ing. Tomáš Gaboň
- odpady@zovp.sk
 EKONOMIKA, gestor Ing. Ľubomír Krcha
- ekonomika@zovp.sk
 DOPRAVA a ZIMNÁ ÚDŽBA, gestor Ing. Kristína Priesterová
- doprava@zovp.sk
 PR a PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE, gestor Ing. Blažej Litva
- pr@zovp.sk
 VEREJNÁ ZELEŇ a CINTORÍNSKE SLUŽBY, gestor Ing. Július Oleár
- zelen@zovp.sk
 PRACOVNÉ CESTY, gestor Miroslav Sojka
- cesty@zovp.sk
Gestor sekcie si vytvorí svoj pracovný tím, v ktorom budú odborníci na danú oblasť. Team bude sledovať
aktuálne dianie na danú oblasť, sledovať legislatívu, spracovávať pripomienky, ktoré postúpia na radu
a prezidenta, tieto sa potom sprístupnia na webových stránkach v odkaze SEKCIE. Aspoň raz ročne
zorganizuje školenie na určité téma v danej oblasti, na ktorom bude finančne participovať združenie. Tento
pracovný tím sa zúčastňuje pracovných stretnutí s organizáciami ako APOH, ZMOS, SAŽP, pracovníkmi MŽP
a inými.
Každá sekcia má vytvorený mail, ktorý bude slúžiť ako komunikačný nástroj pre všetkých členov daného
pracovného tímu.
6. PRACOVNÉ CESTY
Počas tohto obdobia sa uskutočnila pracovná cesta na environmentálnu výstavu do Mníchova IFAT,
ktorej sa zúčastnilo 38 účastníkov, z toho bolo 31 z členskej základne. Pracovná cesta dopadla dobre,
neregistrovali sme žiadnu negatívnu pripomienku. Naďalej by sme chceli pokračovať v organizácií takýchto
pracovných ciest, preto sme vytvorili samostatnú sekciu a k tomu zodpovedného gestora. I tu by sme chceli
finančne prispievať naším členom.
Za dva týždne bude zorganizovaná ďalšia pracovná cesta do Mníchova, na ktorú sa prihlásilo 38 členov
združenia.
7. PRIPRAVUJEME
•
•
•
•

Pracovná cesta Mníchov
- 38 účastníkov
Školenie o cestnom zákone
Školenie o novej novele zákona o odpadoch
Školenie pripravovaných zmenách v ekonomike

•
•

Halový turnaj zmiešaných družstiev - Senica
Participácia na „Plese Odpadárov“ v Bratislave
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Príloha č. 2

PLNENI E ROZPOČTU, ku dňu 30.6.2012
PRÍJMY
členský príspevok
vložné na snemy a prezentácie
vložné na odborné semináre a školenia
vložné na pracovné cesty
predaj služieb, reklama
ostatné príjmy, úroky na BÚ
PRÍJMY SPOLU

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

PRÍJMY - VÝDAVKY

Pl án 2012

Skutočnosť

Pl ne ni e v %

21 248,00
5 000,00
800,00
36 500,00
50,00
10,00
63 608,00

17 596,00
1 425,00
20 076,00
0,91
39 097,91

83%
29%
0%
55%
0%
9%
61%

Pl án 2012

Skutočnosť

Pl ne ni e v %

3 800,00
200,00
4 800,00
600,00
5 500,00
2 000,00
37 500,00
1 600,00
600,00
1 500,00
1 200,00
2 000,00
1 500,00
62 800,00

995,57
1 657,28
179,22
2 244,40
17 311,46
290,10
209,13
281,16
895,24
24 063,56

26%
0%
35%
30%
41%
0%
46%
18%
0%
14%
23%
0%
60%
38%

808,00

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
banka
pokl adňa

15 034,35

01.01.2012
30.06.2012
7 400,62
22 656,60
41,18 124,61

31.12.2012
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Plán práce na rok 2013
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 a obchodných spoločnostiach;
 školenie vedúcich dopravy, logistiky, cestný zákon;
 školenie k zákonu o odpadoch.
3. Pracovné cesty
 exkurzia technologických zariadení na zneškodnenie a zhodnotenie odpadov;
 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;
 diskusné fórum;
 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 bannery na portáloch s environmentálnym zameraním;
 reklamné predmety.
7. Iné aktivity
 tenisový turnaj v Lučenci;
 sálový futbal v Senici;
 spolupôsobenie pri organizácii Plesu odpadárov.
8. Zahraničná spolupráca
 spolupráca so zahraničnými partnerskými združeniami (SVPS, APWA).
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ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Príloha č. 3

VYRADENIE MAJETKU
ku dňu : 31.12.2012
p.č.

názov maje tku

dátum
zarade ni a

nákupná
ce na

dôvod vyrade ni a

1.

magnetická tabuľa

23.05.2000

108,18 €

2.

jednoduché účtovníctvo MRP

07.07.2004

86,87 €

technicky zastarané

3.

počítač Intel Celeron 2400

21.12.2004

813,12 €

technicky zastarané

4.

monitor NEC 17"

21.12.2004

458,86 €

technicky zastarané

5.

operačný systém MS Windows XP

21.12.2004

129,89 €

technicky zastarané

6.

software MS Office 2003

21.12.2004

350,69 €

technicky zastarané

7.

USB Klúč 256 MB

21.10.2005

33,19 €

technicky zastarané

8.

fotoaparát Olympus mju 600

24.10.2006

265,22 €

nefuknčný

9.

karta SD 1GB

24.10.2006

66,35 €

nefuknčná

10.

antivírový program ESET NOD 32

27.03.2007

63,60 €

technicky zastarané

11.

jednoduché účtovníctvo MRP multiverzia

28.03.2007

120,48 €

technicky zastarané

12.

USB Klúč 2 GB

09.06.2008

23,07 €

nefuknčný

13.

jednoduché účtovníctvo MRP dual zobraz.

16.09.2008

29,23 €

technicky zastarané

14.

antivírový program ESET NOD 32

16.09.2008

50,30 €

technicky zastarané

15.

antivírový program ESET NOD 32 aktalizácia

18.04.2011

50,30 €

technicky zastarané

MAJETOK SPOLU

nefuknčná

2 649,35 €
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ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Príloha č. 4

OPERATÍVNA EVIDENCIA MAJETKU
ku dňu : 31.12.2012
p.č.

názov maje tku

dátum
zarade ni a

nákupná
ce na

1.

scanner HP ScanJet 3970C

21.12.2004

131,22 €

2.

tlačiareň HP LaserJet 1010

21.12.2004

215,33 €

3.

notebook HP nx6110

21.10.2005

1 493,73 €

4.

rezačka papiera

11.09.2007

19,58 €

5.

laminovačka

03.08.2009

24,97 €

6.

USB Klúč 8GB

17.10.2009

17,20 €

7.

Digitálny fotoaparát Canon Digital IXUS 1000 HS

30.05.2012

209,13 €

8.

Prezentér Hama Piccino

16.08.2012

29,08 €

MAJETOK SPOLU

2 140,24 €
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poznámka

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Príloha č. 5

NÁKLADY A VÝNOSY
zo zasadnutia celoslovenského snemu ZOVP
konaného dňa 20. - 21.9.2012 v Demänovskej doline, hotel Repiská
Ovpl yvňujúce
zákl ad dane

PRÍJMY
vložné v hotovosti

Neovpl yvňujúce
zákl ad dane

SPOLU

1 700,00

450,00

2 150,00

850,00

230,00

1 080,00

sponzoring

-

-

-

reklama

-

-

-

vložné bankovým prevodom

PRÍJMY SPOLU

2 550,00

680,00

Ovpl yvňujúce
zákl ad dane

VÝDAVKY
poštovné - pozvánky, faktúry pre členské organizácie

3 230,00

Neovpl yvňujúce
zákl ad dane

SPOLU

-

2,00

2,00

poštovné - pozvánky, faktúry pre vystavovatelov

9,60

-

9,60

poštovné - pozvánky hostia

3,60

-

3,60

bankové poplatky

0,45

1,20

1,65

stravné (obed, večera)

819,71

1 381,79

2 201,50

prenájom priestorov

242,02

407,98

650,00

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

kultúrny program
odmeny za organizáciu snemu
reklamné predmety
VÝDAVKY SPOLU

1 175,38

PRÍJMY - VÝDAVKY

1 792,97

1 374,62

-

Počet účastníkov SPOLU
členovia ZOVP SR

94
59

hostia

3

vystavovatelia

32

technický personál

0

1 112,97

2 968,35

261,65 €

rozpočítanie nákladov v %
63%

>
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