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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
 

 

 

konanej dňa 7. 6. 2016, administratívna budova spoločnosti KOBIT-SK, s.r.o. Dolný Kubín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní : Ing. Pavol Heško, Ing. Ľubomír Krcha, Mgr. Peter Kuba, Ing. Juraj Sojka, Ing. Zoltán       

Zelinka, Ing. Anton Veselka, Ing. Miroslav Prada, Ing. Ján Soliar 

Hostia:   

Tajomník:  Ing. Ján Lehotay 

 

 

Program rokovania: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 4. 5. 2016, Hotel Park Piešťany 

2. Vyhodnotenie jarného snemu 
3. Vyhodnotenie pracovnej cesty IFAT 2016 
4. Rôzne 
5. Uznesenie 

 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 4. 5. 2016 v Hotel park Piešťany 

U8/2016 

Menný zoznam účastníkov zahraničnej pracovnej cesty na výstavu IFAT 2016 bol nahlásený p. 

Michalovi Moravcovi, pracovná cesta sa uskutočnila 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát              TERMÍN : 6. 5. 2016                          SPLNENÉ 
 

2. Vyhodnotenie jarného snemu 

Prezident združenia poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave i samotnom priebehu 

snemu, skonštatoval, že po organizačnej stránke i materiálnom zabezpečení bol snem zvládnutý 

a nezaznamenal negatívne hodnotenia od účastníkov snemu i vystavovateľov. 

Ing. Krcha: ponuku podpredsedu ZMOS-u Ing. Mušku na vzájomnú spoluprácu oboch združení 

treba zodpovedne prijať. 

Ing. Sojka: pri večernom raute bolo viac účastníkov, ako sa predpokladalo, hosťom snemu do 

budúcna vyčleniť samostatný stôl. Na snem treba vybrať hudobnú skupinu so žánrom nielen na 

počúvanie, ale pre zábavu účastníkov.  

Ing. Veselka: Ing. Dupkaničová očakávala väčší záujem verejnosti o výstavu komunálnej 

techniky, je nutné urobiť propagáciu v orgánoch samosprávy 

Mgr. Kuba: boli zaslané ďakovné listy primátorovi Mesta Piešťan a Sdružení komunálnych 

služeb, náklady na zabezpečenie snemu boli vo výške cca 5.200 EUR, príjmy od vystavovateľov 

a generálneho partnera boli vo výške cca 6.200 EUR. 
 

3. Vyhodnotenie pracovnej cesty IFAT 2016 

Pracovná cesta sa uskutočnila na štandardnej úrovni, predbežne (nie je ešte faktúra za dopravu) 

rozdiel medzi nákladmi a vložným je cca 2900 EUR (bolo kalkulovaných 35 účastníkov, 

v skutočnosti sa ich zúčastnilo 43), CR rozhodla dobropisovať na účastníka pracovnej cesty sumu 

60 EUR. 
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Ing. Krcha: perspektívne bude teba uvažovať s iným vedúcim pracovnej cesty, v niektorých 

prípadoch je nutné zhodnotiť požiadavky účastníkov a urobiť rozhodnutie za kolektív. 

Ing. Sojka: nástupné miesto v Bratislave nemôže byť Trnavské mýto, ale napr. čerpacia stanica 

PHM pred prekročením hraníc.   
 

4. Rôzne 

Mgr. Kuba: spoločné zasadnutie so SVPS by sa malo uskutočniť koncom októbra, na spoločnom 

zasadnutí  zástupcov združení bude treba dohodnúť vopred podmienky participácie na   

nákladoch spoločného zasadnutia. 

Ing. Krcha: vzhľadom na predpokladanú nižšiu účasť členskej základne namiesto kongresu by sa 

mohla uskutočniť návšteva technických služieb, skládky alebo nejakého spracovateľského 

závodu. 

Ing. Sojka: na pracovnej ceste na IFAT vzišla od účastníkov požiadavka koncom novembra 

zorganizovať „ vínnu pracovnú cestu“, v budúcom roku sa bude organizovať pracovná cesta 

spojená s návštevou Oktoberfestu,  

Ing. Soliar: ÚVO potvrdil, že obchodné spoločnosti zriadené obcou vykonávajúce práce a služby 

pre zriaďovateľa v objem menej ako 80% celkových výkonov, sú pre zriaďovateľa bežným 

účastníkom verejného obstarávania. 

Mgr. Kuba: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a Miestny podnik verejnopros-

pešných služieb Petržalka zaslali členskú prihlášku, no vzhľadom na to, že sa predpokladá  

neuznášania schopnosť jesenného kongresu, obe organizácie budú prijaté za členov združenia 

až na jarnom snemu v budúcom roku. Na akcie združenia budú zástupcovia kandidujúcich 

organizácií pozývaní. 

Ing. Krcha: Slovenská správa ciest, opierajúca sa o platný zákon, v intraviláne obcí odmieta robiť 

údržbu zelených plôch i napriek tomu, že dotknutá cesta je v jej správe a zelený pás 

v ochrannom pásme komunikácie.  

Ing. Heško: tenisový turnaj o Cenu prezidenta ZOVP (združenie prispieva 500 EUR a zakúpi ceny 

pre víťazov) sa uskutoční dňa 18.8.2016 na kurtoch v Obci Veličná, na príprave budú 

participovať Technické služby Dolný Kubín a KOBIT SK Dolný Kubín.   
 

5. Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 
 

U9/2016 

Dohodnúť s vedením Spolku veřejně prospěšných služeb participáciu na nákladoch na 

spoločnom zasadnutí oboch združení v októbri 2016 

ZODPOVEDNÝ : prezident            TERMÍN : zasadnutie Plenárneho zasadnutia SVPS  
 

U10/2016 

Navrhnúť termín a región „pracovnej vínnej cesty“ v mesiaci november  

ZODPOVEDNÝ : Ing. Juraj Sojka            TERMÍN :  do najbližšieho zasadnutia CR 
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U11/2016 

Osloviť spoločnosti REDOX, KOBIT, SCANIA, MERCEDES... s participáciou na príprave pracovnej 

cesta spojenej s návštevou Oktoberfestu v Mníchove v mesiaci september 2017 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Juraj Sojka, Mgr. Peter Kuba          TERMÍN :  do najbližšieho zasadnutia CR 
 

U12/2016 

Ing. Blažej Litva a Mgr. Peter Kuba sú delegovaní na pracovné rokovania som zástupcami 

ZMOS v zmysle ponuky na spoluprácu prednesenú podpredsedom ZMOS Ing. Muškom na 

sneme v Piešťanoch 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Blažej Litva, Mgr. Peter Kuba          TERMÍN :  podľa pozvánky ZMOS 
 

U13/2016 

Vypracovať návrh zmluvy na výkon práce sekretariátu  

ZODPOVEDNÝ : Mgr. Peter Kuba                TERMÍN :  do najbližšieho zasadnutia CR 
 

U14/2016 

Preveriť možnosť mobilného internetu pre potreby sekretariátu u poskytovateľov tejto služby  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                            TERMÍN :  do najbližšieho zasadnutia CR 
 

U15/2016 

Zúčtovať pracovnú cestu IFAT 2016 a vystaviť daňové doklady účastníkom pracovnej cesty 

a náklad ponížiť o 60 EUR na účastníka. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                            TERMÍN :  do 20.6.2016 
 

U16/2016 

Informovať partnerské organizácie o zmene sídla korešpondenčnej adresy združenia 

z Fándlyho 3 Senec, na Rybničná 1, 909 01 Skalica (ZMOS, SVPS, SKS, Odpady-Portal, Profi 

Press). 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                            TERMÍN :  do 20.6.2016 

 

 

Zapísal:  Ing. Ján Lehotay 

                sekretariát združenia 

  

 

 

 Mgr. Peter Kuba 

prezident ZOVP SR 

 

 

 

V Myjave, 9. 6. 2016 


