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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
 

 

 

konanej dňa 3. 6. 2014, Dolný Kubnín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :  Ing. Tomáš Gaboň, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Miroslav Prada, Ing. Kristína Priesterová, 

Miroslav Sojka, Ing. Anton Veselka, Ing. Zoltán Zelinka 

Hostia :  

 

 

Program rokovania: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 15. 4. 2014, Banská Bystrica 

2. Jarný snem 

3. Pracovná cesta IFAT Mníchov 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 15. 4. 2014, Banská Bystrica 

 

U44/2012 

Pripraviť školenie, sekcia ODPADY. Pre členov bude združenie participovať na vložnom. Ako školiteľ 

bol oslovený Ing. Gallovič.  

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň  TERMÍN : 20.4.2014  STAV : splnené 

 

 

 

U4/2014 

Pripraviť na snem správu o pripravovanom zákone o odpadoch a schválenom zákone o poplatkoch 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň  TERMÍN : 16.4.2014  STAV : splnené 

 

U6/2014 

Pripraviť na snem správu o zrealizovanom školení vedúcich dopravy. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Kristína Priesterová  TERMÍN : 16.4.2014  STAV : splnené 

 

U8/2014 

Pripraviť zborník členov združenia. Zborník sa vytlačí ku dňu konania snemu i bez kompletných dát. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, Ing. Blažej Litva TERMÍN : 10.4.2014  STAV : prebieha 

 

U9/2014 

Pripraviť na snem správu prezidenta, návrh na volebnú i mandátnu komisiu, prezentačné listiny, 

uznesenie, reklamné predmety (obálka, odznak, zborník) 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 16.4.2014  STAV : splnené 

 

U11/2014 

Zorganizovať pracovnú cestu na IFAT. Rozposlať pozvánku, sprístupniť elektronickú prihlášku. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, Miroslav Sojka TERMÍN : 15.3.2014  STAV : splnené 
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U12/2014 

Rozposlať návrh zákona o odpadoch všetkým členom združenia 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň  TERMÍN : 25.3.2014  STAV : splnené 

 

U13/2014 

Zorganizovať stretnutie členov sekcie pre odpady 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň, sekretariát TERMÍN : 17.4.2014  STAV : nesplnené 

 

U15/2014 

Poslať členom rady návrh zborníka na odsúhlasenie  

ZODPOVEDNÝ : Ing. Blažej Litva   TERMÍN : 10.4.2014  STAV : nesplnené 

 

U16/2014 

Zistiť všetky právne dopady zavedenia kolektívnych zmlúv v členských organizáciách. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Kristína Priesterová  TERMÍN : 17.4.2014  STAV : prebieha 

 

U17/2014 

Zistiť postoj ku kolektívnym zmluvám asociáciou APOH 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 31.5.2014  STAV : splnené 

 

U18/2014 

Poslať upomienky členským organizáciám, ktoré nemajú zaplatený členský príspevok 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 31.5.2014  STAV : splnené 

 

U19/2014 

Schválené znenie pripomienok k novému zákonu o odpadoch celoslovenskou radu predložiť 

v tlačenej forme na zasadnutí celoslovenského snemu. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 16.5.2014  STAV : splnené 

 

 

 

2. Jarný snem – stredoslovenský región, Ing. Blažej Litva - gestor 

 

Finančné vyhodnotenie jarného snemu obdržali  v písomnej podobe všetci členovia rady. 

Väčšina členov rady vyjadrila nespokojnosť s vysokými nákladmi na snem (možno aj z dôvodu nízkej 

účasti vystavovateľov) ale aj s poplatkom za prenájom priestorov. S organizáciou a spoločenským 

programom vyjadrili členovia rady spokojnosť. 

 

 

3. Pracovná cesta – IFAT , Miroslav Sojka - gestor 

 

Všeobecná spokojnosť s organizáciou a programom pracovnej cesty. Vyúčtovanie cesty zaslal sekretariát 

všetkým členom rady. Vybraté finančné  prostriedky plne pokryli náklady cesty. 
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4. Rôzne 

 

1) Ing.  Tomáš Gaboň 

k U 13/2014 – zvolanie členov sekcie odpady – neuskutočnené z dôvodu nezáujmu členov napriek 

tomu, že boli oslovení všetci z členskej základne, aby akékoľvek pripomienky a otázky k zákonu 

o odpadoch posielali na adresu p. Gaboňa a na ponuku stretnutia nik nereflektoval. Podľa neho 

musí byť ochota, nasilu niečo vnucovať sa nedá. Kto má záujem, zapojí sa. On osobne chce pracovať 

v sekcii odpady, ale už len ako člen, vzdáva sa postu predsedu sekcie. 

 

2) p. Sojka:  

navrhuje určiť miesto konania jesenného Kongresu ZOVP spolu s témou, ktorej bude Kongres ZOVP 

venovaný. Dátum kongresu  02. – 03. 10. 2014. 

Po rozsiahlej diskusii odsúhlasené prítomnými členmi rady za miesto Kongresu: Nové mesto nad 

Váhom (miestny člen ZOVP zabezpečí doplňujúci program k prednáškovej časti - exkurzia do 

prevádzok TS Nové mesto nad Váhom) a nosné témy Kongresu sú:  „ Zimná údržba a Prevádzkovanie 

cintorínov „ . 

 

3) Ing. Priesterová: 

Dotazuje sa, či už ZOVP obdržalo ponuku na pracovnú cestu od spoločnosti HANES – návšteva 

výrobného závodu vozidiel  vo Švajčiarsku v dňoch 27. – 29.10.2014. Reagoval p. Sojka, že prebieha 

komunikácia medzi ZOVP a Hanes.  Po vzájomnej dohode okamžite zverejniť jej organizovanie na 

www stránke ZOVP. 

 

4)  Ing. Korenko a Ing. Prada: 

Výkazníctvo v tabuľke príjmov a výdajov rozpočtu za rok 2013 predložené snemu vykazuje 

chybovosť. Je potrebné odstrániť nezrovnalosti. 

 

5) Kolektívny diskusný príspevok: 

- kritika na profesionálnosť prípravy snemu, niektoré materiály sa dorábajú na poslednú chvíľu, 

- chýba zapisovateľka počas zasadnutí rady 

- kritika na prácu sekretariátu  

 

5. Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 

 

U 20/2014 

Menovať spomedzi členov rady  predsedu sekcie odpady. 

ZODPOVEDNÝ: rada ZOVP                      TERMÍN: najbližšie zasadnutie rady ZOVP 

 

U21/2014 

Za miesto konania jesenného kongresu ZOVP bolo vybrané mesto Nové mesto nad  Váhom. 

Téma kongresu:  Zimná údržba a Prevádzkovanie cintorínov. 

ZODPOVEDNÝ: 1.  riaditeľ  TS Nové mesto nad Váhom (za priestory + doplnkový program) 

ZODPOVEDNÝ: 2..  Ing. Priesterová. p. Sojka  (zabezpečenie školiteľa) 
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U22/2014 

P. Sojka skontaktuje spoločnosť Hanes, preverí platnosť ponuky spol. Hanes na pracovnú cestu 

a bude informovať radu ZOVP  

ZODPOVEDNÝ:  p. Sojka    TERMÍN :  do 31.7.2014 

 

U23/2014 

Na najbližšie zasadnutie rady sekretariát predloží aktuálnu úpravu tabuľky plnenia rozpočtu za rok 

2013.  

ZODPOVEDNÝ :  sekretariát ZOVP  TERMÍN : najbližšie zasadnutie rady 

 

U24/2014 

Materiály na zasadnutie rady obdržia členovia rady min. 7 dní vopred pred jej konaním 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : stály 

 

U25/2014 

Na najbližšom zasadnutí rady ZOVP prehodnotiť prácu sekretariátu ZOVP 

ZODPOVEDNÝ : rada  ZOVP   TERMÍN : najbližšie zasadnutie rady         

 

U26/2014 

Rozposlať pozvánku na tenisový turnaj členom združenia 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 30.6.2014 

       

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční 27. 8. 2014, Radzovce 

 

 

  

                  

 Mgr. Peter Kuba 

  prezident ZOVP SR 

 
V Skalici, 17. 6. 2014 


