ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 15. 05. 2017, hotel PARK, Dolný Kubín

Prílohy :


Prezenčná listina
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Jozef Perháč, Ing. Anton Veselka, Ing. Július
Oleár, Ing. Ján Soliar, Ing. Juraj Sojka, Ing. Blažej Litva, Ing. Pavol Heško,
Hostia :
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová

Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 17.05. 2017, Domaša
2. Pracovná cesta – Nemecko, školenie odpady
3. Rôzne
4. Uznesenie

1.Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 17. 05. 2017, Domaša
U7/2017
Pripraviť pracovnú cestu – Mníchov v 09/2017 s p. Moravcom a jej program.
Z: Ing. Sojka
T: zmena - do konca 06/2017
V PLATNOSTI
U16/2017
Preveriť miesto a termín konania tenisového turnaja v mesiaci august 2017.
Z:Ing. Heško
T: zmena - do konca 06/2017
V PLATNOSTI
U17/2017/A
Vybrať tému jesenného kongresu ZOVP
Z: prezident, členovia CR
T: zmena – do konca 06/2017

V PLATNOSTI

U17/2017/B
Vybrať miesto konania kongresu ZOVP
Z: Ing.Veselka
T: zmena – do konca 06/2017

V PLATNOSTI

U19/2017
Podporiť návrh APOH-u ohľadom vyčlenenia prostriedkov zo zvýšeného poplatku za uloženie
odpadov na spolufinancovanie zberu BRKO.
Z: prezident
T: najbližšie zasadnutie CR ??
U22/2017/A
Sekcii Odpadov ZOVP osloviť/vybrať vhodných kandidátov z členskej základne na zapojenie sa do
environmentálnej súťaže o Zlatého mravca pre r. 2017 a poskytnúť im podporu.
Z: Ing. Litva
T: zmena – do dátumu podania prihlášky do súťaže
V PLATNOSTI
U22/2017/B
Prezidentovi združenia kontaktovať p. Krákorníkovú ohľadom zistenia termínu na podávanie
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prihlášok do súťaže Zlatý mravec 2017.
Z: prezident
T:najbližšie zasadnutie CR

SPLNENÉ

U23/2017
Iniciovať /pri najbližšom stretnutí/ rokovanie so ZMOS-om na riešenie ekonomickej stránky zberu
pneumatík.
Z: prezident, Ing. Litva
T: v texte
SPLNENÉ
U27/2017
Kontaktovať OZV ELTMA ohľadom zberu pneumatík na zberných dvoroch.
Z:prezident
T: najbližšie zasadnutie CR

SPLNENÉ

U28/2017
Osloviť ENVIPACK s návrhom na stretnutie ohľadom separácie plastov, aká je ich predstava o zbere
do budúcna.
A Iniciovať stretnutie s OZV na ...... pneu, elektro a riešenie súčasných problémov. ???
Z: prezident, Ing. Litva
T: zmena – do konca 06/2017
V PLATNOSTI
U29/2017
Aktualizovať údaje( adresár členov) na zadnej strane u „obalu s chlopňami – ZOVP“ a zabezpečiť
jeho tlač v množstve cca 50 - 100 ks .
Z: sekretariát
T: 09/2017
U31/2017
Vytypovať druh reklamného/vecného daru, ktorý sa opatrí logom ZOVP na prezentáciu združenia.
Z: sekretariát
T: 09/2017

4.Rôzne
* Mgr. Kuba: oboznámil prítomných s možnosťou zorganizovať pracovnú cestu na Dolnú Moravu
(výrobné priestory spol. PAS Zábřeh s návštevou múzea komunálnej techniky, návšteva KOBIT-u
v Jičíne), čo by mohlo byť alternatívou, pre prípad neuskutočnenia pracovnej cesty do Nemecka.
* Mgr. Kuba: v krátkosti poinformoval o svojej účasti na sneme SKS v dňoch 25.-26.5.2017,
zúčastnilo sa ho cca 45 vystavovateľov a 50 členských organizácií.
S predsedom SKS sa tiež venovali téme spoločného stretnutia ZOVP SR a SKS v r. 2018. Miestom
konania bude hotel Clarion Ostrava, sú už vytypované 3 termíny, a to 10., 17. a 24.10.2018. Presný
dátum bude známy cca v 01/2018. Na stretnutie budú prizvaní aj zástupcovia partnerských
organizácií z Poľska a Maďarska v počte max. do 10 osôb. SKS navrhuje náklady na spoločný snem
podeliť percentuálne napr. ZOVP 30% a SKS 70%.
* Ing. Litva: k percentuálnemu deleniu nákladov na spoločný snem ZOVP a SKS v r. 2018 navrhuje
delenie nákladov podľa počtu zúčastnených osôb za tú ktorú stranu.
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* Ing. Liva: predniesol informáciu o účasti svojej a Ing. Sojku na sneme SVPS v dňoch 1.- 2.6.2017.
Ako veľmi zaujímavé a podnetné hodnotil vystúpenie zástupcu Švédska s prezentáciou na tému
zberu triedeného odpadu v ich meste. Českí partneri uvažujú nad pracovnou cestou možno aj
spolu so ZOVP do Švédska na získanie poznatkov a oboznámenie sa s fungovaním systému zberu
v praxi. Ľudia si tam celý systém zberu hradia sami.
* Ing. Sojka: doporučuje aj na každý náš snem/kongres zaradiť podobnú alebo inú prezentáciu na
odbornú tému. Má kontakt na prednášateľa zo Švédska , ktorý prejavil ochotu oboznámiť ZOVP
ako funguje systém priamo u nich v meste. Doplnil ešte, že poplatok je tam stanovený na
dom/rodinu a skladá z fixnej čiastky, čo je 40% a variabilná zložky tvorí 60%.
* Ing. Krcha: navrhuje zorganizovať pracovnú cestu v r. 2018 do Švédska poprípade inej zeme
s cieľom oboznámiť sa priamo tam s fungovaním systému zberu odpadov.
* Ing. Soliar: majú kontakt na 2-3 mestá v Nemecku a preverí cez primátora možnosť uskutočniť
pracovnú cestu do týchto miest so zameraním ako navrhujú jeho predrečníci.
* Ing. Litva: informácia o školení odpady – na základe odporúčania CR zo zasadnutia 17.5.2017
vyjednal cenu za školenie, témy a dohodol miesto školenia-hotel LUX, Banská Bystrica.
* Ing. Priesterová: spracovala a rozposlala členom ZOVP pozvánku na školenie - Odpady, ktoré
bude 22.6.2017 v čase 9.00 – 15.00 hod., odoslala objednávku školiteľke, tak isto aj hotelu. Počas
školenia so súhlasom školiteľky-Ing. Balkovej sa bude prezentácia sofweru na evidenciu odpadov
spoločnosťou Inisoft .
* Ing. Krcha: myslí si, že aj my by sme mali na každý náš jarný snem okrem povinných materiálov
ako sú hospodárenie, rozpočet, plán práce zaradiť aj prednášku resp. prezentáciu
odbornej/zaujímavej témy, čo by mohlo prispieť k vyššej účasti členov a zasadnutie by bolo
pútavejšie.
*Ing. Priesterová: jarného snemu sa zúčastnilo spolu 88 osôb, z toho 63 osôb z 26-ich členských
organizácií a 19 osôb za vystavovateľov a 6 hostí. Finančné vyhodnotenie spracuje a zašle po
finančných úhradách vystavovateľov a členov.
* Ing. Heško: má vytypované 2 lokality( Veličná , Lúčky) pre konanie tenisového turnaja v auguste
2017, do konca 06/2017 bude jasné miesto konania turnaja, ZOVP bude finančne participovať na
tejto športovej akcii.
* Ing. Heško: informoval o ich účasti s Ing. Hajduchom na sneme KFDZOM v dňoch 17.-18.5.2017
v Poľsku. Snem bol na vysokej úrovni, odovzdali dar ZOVP a od poľskej strany dostalo ZOVP
pamätnú plaketu a medailu.
*Ing. Krcha: k téme jesenného snemu – už na poslednom zasadnutí sa vybrala téma „Základné
povinnosti štatutárov“ a má návrh, aby prednáška bola zameraná priamo na činnosť členských
organizácií Združenia.
* Ing. Veselka: k miestu konania jesenného kongresu – tlmočil informáciu od Ing. Zelinku, že by
bolo možné ho realizovať v hoteli Kaskády ( 11.-13.10.2017) v Kráľovej pri Senci . Obhliadku
priestorov vykoná spolu s Ing. Zelinkom v termíne do 16.6.2017 a dňa 22.6.2017 bude informovať
o výsledku.
* Mgr. Kuba: k novele zákona o odpadoch podal 2 pripomienky, upozornil členov CR na predĺženie
termínu na pripomienkovanie do 16.6.2017. APOH tiež niečo pripravuje, je prísľub, že nám zašle
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svoje pripomienky a v prípade stotožnenia sa s niektorými z nich, ich prezident dá na portál
právnych predpisov a doporučuje ich zaslať aj ZMOS-u.
* Mgr. Kuba: v priebehu budúceho týždňa t.j. do 16.6.2017 bude mať všetky materiály k súťaži
„Zlatý mravec“, pošle ich. Bolo by super pre zviditeľnenie ZOVP, ak by sa niektorý z členov
Združenia prihlásil, poskytneme mu pomoc.
* Mgr. Kuba: kontaktoval sa so spol. ELTMA, absolvoval návštevu u nich v Brne, nedospel
k dohode. U nich je zber pneumatík zo zákona. Informoval, že pokiaľ budeme mať vyzbieraných
cca 700 kg pneumatík – čo je asi kontajner 5m3,oni sú povinní po nahláške to zobrať. Z diskusie
vyplynulo, že zber pneumatík bude zrejme riešiť každá zberová organizácia individuálne
s primátorom alebo starostom, keďže iniciatíva na tento zber vyšla práve od zástupcov
samosprávy.
* Ing. Perháč: navrhuje aktualizovať nielen obal ZOVP“ s chlopňami, ale aj adresár Združenia.
* Ing. Krcha: je za aktualizáciu obalu a adresára, navrhuje však postupnú aktualizáciu, obal tento
rok a adresár v r.2018.
* Ing. Litva: opätovne sa vracia k problematike tvrdých plastov ako aj neobchodovateľných plastov,
kde sa nevytvorili spracovateľské kapacity. Je problém v plnení požadovaných %, ktoré po nás OZV
chcú. Bolo by žiadúce stretnúť sa s OZV-čkou a získať informácie o spracovateľských kapacitách,
dokládkach triedeného prúdu, redukcii odobratých množstiev
* Ing. Krcha: pripája sa k predrečníkovi a dopĺňa, že zo strany OZV bol prísľub pomoci a očakávali
sme viac propagácie triedeného zberu ako aj ...................??
* Ing. Oleár: ukazovateľe triedeného zberu v Michalovciach sú výborné, v okolitých obciach je to
katastrofa.
* Ing. Litva: zase má opačnú skúsenosť, obce triedený zber super čistota, mesto katastrofa.
* Ing. Krcha: bolo by vhodné pripomenúť členom Združenia mailom konanie seminára “ODPADY“
v B.Bystrici 22.6.2017.
Uznesenie:
Celoslovenská rada ukladá :
U33/2017
Zaslať mail všetkým členom združenia ako pripomienku na konanie seminára „ODPADY“ v Banskej
Bystrici dňa 22.6.2017.
Z: sekretariát
T: do 14.6.2017
U34/2017
Stretnúť sa so spol. ENVIPAK a získať informácie o:
- nových spracovateľských kapacitách
- dokládkach
- spracovateľoch .....?????
- redukcii odobratých množstiev
- boji spracovateľov v odbore
Z: Mgr. Kuba, Ing. Litva

T: do konca 06/2017
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U35/2017
Pri jednaniach s SKS o financovaní spoločného snemu SKS a ZOVP v r.2018 v Ostrave preferovať
delenie nákladov podľa počtu osôb zúčastnených na sneme za tú ktorú stranu namiesto deľby
nákladov v určitom pomere na percentá.
Z: prezident, sekretariát
T: I.polrok 2018

Ďalšie rokovanie CR ZOVP sa uskutoční počas v čase športovej aktivity „Tenisový turnaj o pohár
Prezidenta ZOVP“ v auguste 2017. Miesto konania a termín zasadnutia CR bude oznámené členom
S dostatočným predstihom mailom.

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR
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