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ZÁPISNICA 
 

 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa  18. 09. 2018, Šachtičky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :   Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Jozef Perháč, Ing. Juraj Sojka,Ing. Ján Soliar   

                     Ing. Pavol Heško, Ing. Blažej Litva, Ing. Anton Veselka, Ing. Zolzán Zelinka 

Hostia :       Jiří Vyvial, SKS  

Tajomník:   Ing. Kristína Priesterová 

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 05. 06. 2018, Dolný Kubín 
2. Česko – Slovenský kongres v Ostrave 10.-12. 10. 2018 
3. Akcie ZOVP SR v období 10 – 12/2018 
4. Rôzne 
5. Uznesenie 
 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 05.06.2018, Dolný Kubín 

U43/2017 

Menovať pracovnú skupinu zodpovednú za organizáciu spoločného česko-slovenského Kongresu 

v Ostrave v dňoch 10.10 – 12.10.2018  v zložení: Mgr. Kuba, Ing. Krcha, Ing. Veselka, Ing. Laš, Ing. 

Priesterová. 

Z: v texte                                                           T: do 10.10.2018                                       V PLATNOSTI 

                   

U  12/2018 

Upraviť grafický návrh plakety(mince) ZOVP podľa pripomienok členov CR a objednať plaketu  

spolu s krabičkou v počte 100 ks. 

Z: sekretariát                                                    T: do 30.10.2018                                       V PLATNOSTI 

 

U 13/2018 

Poslať členom mail-om informáciu o konaní spoločného kongresu spolu s pozvánkou a tak isto 

pripomenúť konanie akcie hromadnou sms-kou. 

Z: sekretariát, prezident                                   T: po vytvorení pozvánky (závisí od SKS)         SPLNENÉ 

 

U14/2018Z:  

Preveriť a zabezpečiť 100 ks mosadzných odznakov ZOVP. 

Z: Ing. Litva, sekretariát                                    T: zmena termínu do 30.04.2019     

 

U  15/2018 

Preveriť dostupnosť tenisového areálu Lúčky v termíne 23.08.2018 pre akciu tenisový turnaj 

o „Pohár prezidenta ZOVP“. 

Z: Ing. Heško, sekretariát                                   T: do 15.07.2018                                            SPLNENÉ 

 

U  16/2018 

Upraviť odmeňovanie sekretariátu. 

Z: prezident                                                         T: najbližšie zasadnutie CR                           SPLNENÉ 



ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR 
 SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION 

sekretariát : Hlavná 81/B, 040 01 Košice, sekretariat@zovp.sk,  www.zovp.sk 
  IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, IBAN : SK03 0900 0000 0000 1148 8726 

 

2. Česko – Slovenský kongres 10 – 12.10.2018 Ostrava  

Detailné informácie o programe a organizácii Česko-Slovenského kongresu v Ostrave 10-12. 10. 

2018 podal  p. Jiří  Vyvial z SKS. Kongresu sa zúčastní cca 330 osôb, check-in v hotely Clarion je dňa 

10.10.1018 od 14.00 hod., workshop pre riaditeľov TS začína o 17.00 hod., účastníci wokshopu 

dostanú stravenku na večeru. Štvrtok 11.10.2018 kongres začína 8.15 hod., za predsedníckym 

stolom bude sedieť Mgr. Kuba spolu s ostatnými prezidentmi a Ing. Priesterová  ako prekladateľka 

pre maďarskú delegáciu MEKA. Je potrebné informovať účastníkov kongresu, aby svoju registráciu 

vykonali ihneď po príchode na hotel. Zároveň informoval, že jarný kongres SKS bude v termíne 

16.–17.5.2019. Požiadal o oznámenie miesta a termínu jarného snemu ZOVP v r. 2019, aby táto 

informácia mohla byť zverejnená uputávkou počas Česko-Slovenského kongresu v Ostrave. Piatok 

12.10.2018 do 10.00 hod. je potrebné opustiť hotel a pre 2 osoby/organizácia je zabezpečený asi 

na 3x odvoz historickým autobusom na prehliadku oceliarne. 

 

3. Akcie ZOVP v mesiacoch 10 – 12/2018 

- spoločný Česko-Slovenský kongres, Ostrava, 10. – 12.10.2018 

- zasadnutie CR ZOVP, Ostrava, 10/2018 

- ekonomický seminár spolu so školením Odpady v 11/2018 

- zasadnutie CR ZOVP v 12/2018 

 

4.Rôzne 

* Mgr. Kuba: v zmysle U 12/2018 navrhol úpravu odmeňovania sekretariátu s účinnosťou od 

01/2019, a to navýšenie o 50,- €/mesiac., t.j. z 200,-€/mesiac na 250,-€/mesiac. Dôvodom úpravy 

odmeňovania je spokojnosť s výkonom prác, organizáciou snemov a pracovných ciest, zadaných 

úloh ako aj z dôvodu nárastu nákladov na prácu sekretariátu. 

*Ing. Litva: má výhrady k odmeňovaniu sekretariátu  

*Ing. Sojka: navrhuje sekretariátu za organizáciu 2 pracovných ciest v r. 2018 odmenu vo výške 

200,- €/cesta  

*Ing.Sojka: navrhuje, aby sekretariát mailom pripomenul účastníkom kongresu spoločenské 

oblečenie počas kongresu, vykonanie registrácie ihneď po príchode na hotel ako aj čas začiatku 

workshop-u pre riaditeľov TS.  

* Mgr. Kuba: k myšlienke zorganizovania seminára na tému “chodníkový zákon“ s výkladom jeho 

aplikácie pre čl. organizácie ZOVP – asi by sme sa tomu mali venovať po tejto zimnej sezóne, keď 

už budú praktické skúsenosti s jeho reálnym uplatnením v praxi. Možno by bolo vhodné namiesto 

seminára, nájsť niekoho, kto by spracoval pre potreby našich čl. organizácií niekto 

usmernenie/návod, ako postupovať, chrániť sa pri náraste výkonov na chodníkoch, prípadných 

úrazoch,  čo mať v operačnom pláne, v zmluve s mestom, ako to mať ošetrené v poistke, ai. 

* Ing. Krcha: skúsme osloviť ZMOS, aký je ich názor, postoj k „chodníkovému zákonu“ a ako si 

predstavujú jeho plnenie v praxi s ohľadom na personálne, technické kapacity a financie 

samospráv. 

* Ing. Priesterová: informovala o návrhu  miesta a termínu jarného snemu ZOVP 2019, a to: 

1) 16.5. – 17.5.2018, hotel Hutník, Tatranská Lomnica 

2) 23.5. – 24.5.2019, hotel Bellevue, Nový Smokovec 
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Predložila členom CR cenové ponuky hotelov, oba hotely disponujú dostatočnými parkovacími 

plochami pre výstavu techniky aj pre parkovanie osobných vozidiel. 

*Mgr. Kuba: s ohľadom na skutočnosť, že 16.5. - 17.5.2019 je termínom kongresu SKS, je žiadúce 

posunúť termín snemu ZOVP SR v r. 2019 na termín 23.5. – 24.5.2019 alebo 30.5 .- 31.5.2019 

a nájsť v týchto termínoch dostupný hotel. 

Hotel Bellevue nie je vhodný z dôvodu dosť vysokej cenovej hladiny služieb, v čom sa zhodli 

členovia  CR. 

*Mgr. Kuba: v krátkosti informoval o čerpaní rozpočtu ZOVP SR k 30.6.2018, ktorý v písomnom 

vyhotovení obdržali členovia CR. 

*Ing. Krcha: pre budúce snemy  bude potrebné vyhotoviť plán umiestnenia vystavovanej techniky. 

*Ing.Heško: navrhuje spojiť školenie ekonómov so školením o poplatkoch za odpady. 

*Ing. Sojka: rok 2019 je pre ZOVP SR volebným rokom, a preto z dôvodu komunálnych volieb 

v roku 2018 a možných zmien súvisiacich s ich výsledkami u niektorých samospráv, navrhuje 

súčasné funkčné obdobie orgánov ZOVP SR upraviť – predĺžiť o rok, t.j. na 5 rokov do r. 2020 tak,  

aby v ďalších funkčných obdobiach sa voľby orgánov ZOVP SR konali vždy 1 rok po komunálnych 

voľbách. 

*Ing. Perháč: je toho názoru, že k zmene funkčného obdobia orgánov ZOVP SR stačí uznesenie 

členskej schôdze ZOVP SR. 

 

6. Uznesenie:  

A) Celoslovenská rada schvaľuje:  

U 17/2018 

Úpravu odmeňovania sekretariátu s účinnosťou od 01/2019.  

Z: CR ZOVP, prezident                                                             T: v texte 

 

B) Celoslovenská rada ukladá: 

U 18/2018 

Pre každý snem, kongres ZOVP vypracovať plán umiestnenia komunálnej techniky vystavovateľov 

na vonkajšej výstavnej ploche 

Z: sekretariát                                                                           T: v texte 

 

U 19/2018  

Osloviť ŽSK a ZMOS o finálne vyjadrenie k ich účasti na spoločnom Česko-Slovenskom kongrese 

v Ostrave  10. – 12.10.2018 

Z: sekretariát                                                                           T: do 21.9.2018 

 

U  20/2018 

Osloviť JUDr. Sotolářa z UPJŠ Košice resp. p. Turčányiho zo ZMOS-u ohľadom starostlivosti 

o chodníky hlavne v zimnom období, s prípadným vypracovaním usmernenia ako postupovať pri 

ich údržbe. 

Z: sekretariát, Ing. Krcha                                                          T: do 15.10.2018 
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U  21/2018 

Zorganizovať spolu  s ekonomickým seminárom aj seminár k poplatkom za odpady. 

Z: sekretariát. Ing. Krcha, Ing. Litva,                      T: november 2018 

 

U 22/2018 

Mailom informovať účastníkov Česko-Slovenského kongresu v Ostrave: 

- registráciu na kongrese vykonať ihneď po príchode vo vestibule hotela 

- workshop dňa 10.10.2018 v hoteli Clarion začína o 17.00 hod. 

- účasť na kongrese dňa 11.10.2018 v spoločenskom oblečení 

Z: sekretariát                                                                               T: do 3.10. 2018 

 

U 23/2018 

Zaslať SKS dátum a miesto konania celoslovenského snemu ZOVP v r. 2019.  

Z: sekretariát                                                                               T: 28.09. 2018 

 

 

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční  v hoteli Clarion, Ostrava 10.10.2018 cca o 20.00 hod. 

(miestnosť stretnutia sa upresní SMS-kou).  

 

     

  

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová 

            sekretariát združenia 

 

 

  

 

                         Mgr. Peter  K u b a 

                                                                                                                      prezident  ZOVP SR 

                                                                                                                                     

 


