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Zápis 
z rokovania Celoslovenského snemu  Združenia organizácií verejných prác SR 

konaného dňa 12.- 13. 10. 2011 v Hoteli Sorea Máj Liptovský Ján. 
 
 

Program rokovania Celoslovenského snemu: 
    1. otvorenie, pozdravy hostí 
    2. voľba komisií /návrhová, mandátna, volebná/ 
    3. správa o činnosti združenia k 30.9.2011 
    4. správa o hospodárení združenia   k 30.9.2011  
    5. správa revíznej komisie k 30.9.2011 
    6. návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre rok 2012 
    7. voľby do orgánov združenia 
    8. diskusia 
    9. uznesenie 
  10. aktuálne informácie z pripravovanej legislatívy 
 
 
1. Otvorenie, pozdravy hostí 
 

 Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril prezident združenia Ing. Beneš, ktorý privítal 
prítomných a hostí snemu. Rokovanie snemu viedol Ing. Krcha. Na úvod rokovanie pozdravy 
snemu predniesli starosta obce Liptovský Ján Juraj Filo, zástupca primátora mesta Liptovský 
Mikuláš Ing. Milan Kružliak a predseda Sdružení veřejně prospěšných služeb se sídlem ve Velkém 
Meziříčí Ing. Jaroslav Mynář.  

 
2. Voľba komisií 
 

 Delegáti snemu schválili program rokovania snemu bez pripomienok, členov spoločnej 
mandátnej  a volebnej komisie v zložení Ing. Vráblová, Ing. Porieza, Ing. Laša, a členov návrhovej 
komisie Ing. Priesterová, p. Sojku a p. Pindiaka. Delegáti snemu, na návrh celoslovenskej rady, 
prijali za členské organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce a spoločnosť Štýl-Ivanov, s.r.o. 
Vranov nad Topľou. 
 Zo 62 členských organizácií na sneme bolo prítomných 34 štatutárnych zástupcov členských 
organizácií, snem bol uznášania schopný (54,8 %-ná účasť). 

 
3. Správa o činnosti združenia k 30. 9. 2011 
 

 Správu o činnosti predniesol prezident združenia Ing. Peter Beneš. Vo svojom vystúpení 
zhodnotil činnosť združenia nielen od konania jarného snemu, ale i za jeho 10-ročné obdobie vo 
funkcii prezidenta združenia. Za toto obdobie sa združenie stalo partnerom štátnych inštitúcií, 
samosprávy, odborných združení a asociácií. Členská základňa sa za uplynulé obdobie stabilizovala, 
stabilizoval sa aj pomer medzi organizáciami poskytujúcimi verejnoprospešné služby a obchodnými 
organizáciami. Členovia združenia aktívne pracovali v komisiách pre prípravu zákona o odpadoch, 
uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí na úrovni štátneho tajomníka a generálneho riaditeľa 
sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŹP, snahou bolo pracovať v poradných 
orgánoch ministra, legislatívne ovplyvniť tok finančných prostriedkov na zabezpečenie 
separovaného zberu. Nadviazali sa kontakty s novým vedením ZMOS, rozvíjala sa spolupráca 
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s A.P.O.H. S partnerským Sdružením veřejně prospěšných služeb se sídlem ve Velkém Meziříčí sa 
uskutočnil spoločný snem vo Vyškove, ďalší spoločný snem sa uskutoční v roku 2013 na Slovensku.  
V budúcom roku sa pripravuje pracovná cesta spoločnej delegácie na snem APWA v Anaheime. 
 V tomto roku sa neuskutočnila pracovná cesta na Oktoberfest z dôvodu nezabezpečenia 
vstupeniek do  hlavných   stanov,  a  o  náhradnú  pracovnú  cestu  do  Erfurtu  nebol  záujem,  tak  
isto  členské organizácie nevyužili ponuku účasti na pracovnú cestu do SRN s návštevou 
kompostární. Tradične dobrú úroveň mal tenisový turnaj v Obručnej, naopak kolkársky turnaj 
v Trebišove sa neuskutočnil z dôvodu zmeny vo vedení spoločnosti. V Nitre sa uskutočnil seminár 
o verejnom obstarávaní, na november sa pripravuje zorganizovať ekonomický seminár. V januári 
budúceho roku sa uskutoční Ples odpadárov, na príprave ktorého participuje aj združenie. 
 
 Na záver vystúpenia prezident združenia sa poďakoval členom celoslovenskej rady za 
tvorivú prácu  počas jeho obdobia vo funkcii prezidenta združenia a poďakoval sa všetkým členom 
združenia za spoluprácu a ponúkol i v budúcnosti pomoc pre združenie.     

  
4. Správa o hospodárení združenia  k 30. 9. 2011 
 

 Správa bola predložená písomne a z pléna neboli k nej žiadne pripomienky ani otázky. 

 
5. Správa revíznej komisie k 30. 9. 2011   
 

 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.  

 
6. Návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2012  
 

 Návrh plánu práce a rozpočtu bol predložený písomne, oba materiály prešili 
pripomienkovým konaním  regionálnych kolégií a na snem už neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 
7. Voľby do orgánov združenia 
 

 Voľby do orgánov združenie prebehli v súlade so Stanovami združenia, neboli vznesené 
žiadne námietky k priebehu a výsledkom volieb a volebná komisia s predsedníčkou Ing. Janou 
Vráblovou vyhlásila oficiálne výsledky volieb (v uznesení, viď nižšie).  
 
 
8. Diskusia 
 

 Ing. Vladimír Šinák, NATUR-PACK Bratislava – rozdal účastníkom snemu písomný materiál 
o pripravovanej koncepcii zabezpečenia separovaného zberu Ministerstvom životného 
prostredia SR.  

 Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky – ekonomický seminár s lektorkou Ing. Bránikovou sa 
uskutoční dňa 10.11.2011, pravdepodobne v niektorom zariadení v Liptovskom Jáne. 

 Miloslav Kuba, VEPOS-SKALICA – po prijatí nového zákona o odpadoch bude široká ponuka 
školení od rôznych inštitúcií. Aj združenie zorganizuje takéto školenie s kvalifikovaným 
prednášateľom, vložné na školenie vrátane obeda a občerstvenia budú podstatne nižšie 
ako u iných usporiadateľov. Nezanedbateľnou devízou je i výmena skúsenosti členských 
organizácií priamo z praxe. 
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 RNDr. Peter Krasnec, PhD, General Plastic Kolárovo – pozval účastníkov snemu na Deň 
odpadového hospodárstva, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2012 v Bratislave, budove 
Technopolu. Zároveň pozval prítomných na Ples odpadárov a priateľov životného 
prostredia dňa 13.1.2012 v Hoteli Double Tree v Bratislave.  

 Miloslav Kuba, VEPOS-SKALICA – ako jeden zo zakladajúcich členov združenia sa poďakoval 
všetkým členom združenia za spoluprácu, po 12 ročnom pôsobení v celoslovenskej rade 
odchádza do zaslúženého dôchodku. Vyslovil presvedčenie, že združenie má veľký význam 
a silu a za svojej existencie sa stalo rovnocenným partnerom ZMOS, ASPEK, A.P.O.H., 
štátnym organizáciám. 

 
 
9. Uznesenie 
 

Celoslovenský snem schvaľuje:  
 

- správu o činnosti združenia k 30. 9. 2011 
- hospodárenie združenia 30. 9. 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 
- plán práce na rok 2012 
- prijatie nových členov ZOVP SR: Technické služby mesta Zlaté Moravce 
     ŠTÝL IVANOV, s.r.o., Vranov nad Topľou                                                                                                
- výsledky volieb do orgánov združenia: 

1. prezident združenia: Bc. Peter Kuba, VEPOS-SKALICA 
2. viceprezidenti združenia: Miroslav Sojka, VEPOS Vráble 

 Ing. Blažej Litva, HATER-HANDLOVÁ 
 Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice 

3. celoslovenská rada: Ing. Gabriel Klokner, VPP Senec 
 Ing. Zoltán Zelinka, Technické služby Galanta 
 Ing. Tomáš Gaboň, Technické služby Brezno 

 Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky 
 Ing. Július Oleár, Technické a záhradnícke služby Michalovce 
 Ing. Ondrej Korenko, BRANTNER Poprad 

4. revízna komisia:  Ing. Anton Veselka, predseda, Techn. služby Nové Mesto n. V. 
 Jozef Pindiak, Technické služby Námestovo 
 Ing. Miroslav Prada, Technické a záhrad. služby Michalovce 
                                         

Celoslovenský snem berie na vedomie: 
 

- stav členskej základne k  11. 10 .2011: 60      členských organizácií         
           členská základňa k  12. 10. 2011: 62                     “   
           organizácie novoprijaté:    2                     “ 
           organizácie s ukončeným členstvom:   0                     “ 
- správu revíznej komisie k 30. 9. 2011. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  Združenie Organizácií Verejných Prác SR, www.zovp.sk 
 

 

 

10. Aktuálne informácie z pripravovanej legislatívy  
 

O pripravovanej novele zákona o odpadoch informoval p. Kuba. Na pracovných 
rokovaniach so štátnym tajomníkom a generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho 
hodnotenia a riadenia MŹP upozorňoval na dôležitosť separovaného zberu z pohľadu 
obcí, zberových spoločností a plnenia úloh daných programom odpadového hospodárstva SR. 
Zmeny sa v zákone dotknú i Recyklačného fondu, ako neštátneho fond, ktorý stratil podporu 
štátnych orgánov a odklonil sa od svojho pôvodného poslania. Poplatky za uloženie odpadov na 
skládkach je potrebné zvyšovať, ale nárast  musí byť postupný počas viacerých rokov. Pripravovaný 
zákon rieši  možnosť vyvážať odpady za účelom zhodnotenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Ján Lehotay                                                                                       Bc. Peter Kuba 
      sekretariát ZOVP SR                                                                              prezident ZOVP SR 
 
 
V Myjave dňa 17. 10. 2011   
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Plán práce na rok 2012 
 
 
1. Vnútorná štruktúra združenia 
 rozširovanie členskej základne najmä o organizácie pôsobiace v komunálnej sfére; 
 aktualizácia Stanov a Zásad hospodárenia združenia; 
 zvýšenie aktivity regionálnych kolégií a odborných sekcií. 

2. Vzdelávanie: 
 ekonomický seminár zameraný na platnú legislatívu v príspevkových  a obchodných 

spoločnostiach; 
 školenie k zákonu o verejnom obstarávaní; 
 školenie k zákonu o odpadoch. 

3. Zahraničná pracovná cesta 
 na výstavu komunálnej techniky a technológii životného prostredia. 

4. Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávou, neštátnymi organizáciami 
 s Ministerstvom životného prostredia; 
 s členmi výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;  
 so ZMOS-om a s Úniou miest SR; 
 s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve a ďalšími profesnými organizáciami; 
 s Asociáciou komunálnych ekonómov; 
 spolupráca s vydavateľstvom Profi Press (Komunálna technika). 

5. Informačný systém združenia 
 dynamická internetová stránka združenia s aktuálnymi informáciami z legislatívy,  výstav  

a prezentácií techniky, diskusné fórum, burza strojov a náhradných dielov,   aktívne 
zapájanie sa členských organizácií pri tvorbe internetovej stránky; 

 aktívna účasť na odborných seminároch a okrúhlych stolov k aktuálnym témam; 
 propagácia činnosti združenia v periodikách Obecné noviny, Odpady, Územná samospráva. 

6. Trh s druhotnými surovinami 
 informácie o trhu s druhotnými surovinami. 

7. Iné aktivity 
 tenisový turnaj v Lučenci; 
 sálový futbal v Senici; 
 aktívna účasť na výstavách komunálnej techniky organizovaných členskými organizáciami; 
 športovo – kultúrny deň pre členské organizácie, výrobcov a dodávateľov komunálnej 

techniky; 
 spolupôsobenie pri organizácii Plesu odpadárov. 

8. Zahraničná spolupráca 
 spolupráca so zahraničnými partnerskými združeniami. 

 
 

Schválené delegátmi Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR, 
Hotel Sorea Máj Liptovský Ján, 12. 10. 2011.  
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Plnenie rozpočtu k 30.9.2011 a návrh rozpočtu ZOVP SR na rok 2012 v EUR 
        
P. 
č. 

Príjmy 
Plán 
2011 

Skutočnosť 
k 30.9.2011 

Plán 
2012 

1. Členský príspevok  19.920 19.422  19.920 
2. Vložné na snemy a prezentáciu 5.000 85  5.000 
3. Vložné na odborné školenia a semináre 400 510 600 
4. Predaj služieb, reklama 150 0 50 
5. Ostatné príjmy, úroky na BÚ 10 9 10 
6. Príjmy spolu 25.480 20.026 25.580 

 
 
P. 
č. 

Výdavky 
Plán 
2011 

Skutočnosť 
K 30.9.2011 

Plán 
2012 

7. Odmeny členom a členom riadiacich orgánov 2.600 2.046 2.600 
8. Vedenie sekretariátu, nájomné, cestovné náhrady 5.500 3.294 5.500 
9. Poštové a bankové poplatky, administratíva, 

internet 
600 238 400 

10. Celoslovenské snemy 5.500 270 5.500 
11. Odborné školenia, semináre 1.500 660 1.600 
12. Náklady na dopravu na pracovné cesty  1.000 0 1.000 
13. Pracovné cesty a stáže partnerských organizácií 700 678 0 
14. Stravné a nájomné pre účastníkov zasadnutí CR, RK, 

sekcií, regionálnych kolégií 
1.500 953 1.600 

15. www stránka ZOVP 600 0 600 
16. Hardver, softver, technika ZOVP 500 50 1.500 
17. Ostatné výdavky /reklamné predmety, inzercia, režijné 

náklady.../ 
1.000 475 800 

18. Podpora športových a kultúrnych podujatí 2.500 593 2.000 
19. Odvody z DOVP, ÚP, daň z príjmu 1.800 1.189 1.800 
20. Odmeny členom za publikačnú činnosť 0 0 200 
21. Výdavky spolu 25.300 10.447 25.100 
22. Príjmy-výdavky  180 9.597 480 
 
 

Zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2011 na BÚ a v pokladni 4.244,11 
Zostatok finančných prostriedkov k 30.9.2011 na BÚ a v pokladni 13.732,80 

 
 
 

Schválené delegátmi Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR,  
Hotel Sorea Máj Liptovský Ján, 12. 10. 2011. 
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Uznesenie prijaté delegátmi  
Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR, 

Hotel Sorea Máj Liptovský Ján, 12. -13. októbra 2011 
 
 
Celoslovenský snem schvaľuje:  
 

- správu o činnosti združenia k 30. 9. 2011 
- hospodárenie združenia 30. 9. 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 
- plán práce na rok 2012 
- prijatie nových členov ZOVP SR: Technické služby mesta Zlaté Moravce 
     ŠTÝL IVANOV, s.r.o., Vranov nad Topľou                                                                                       
- výsledky volieb do orgánov združenia: 

1. prezident združenia: Bc. Peter Kuba, VEPOS-SKALICA 
2. viceprezidenti združenia: Miroslav Sojka, VEPOS Vráble 

 Ing. Blažej Litva, HATER-HANDLOVÁ 
 Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice 

3. celoslovenská rada: Ing. Gabriel Klokner, VPP Senec 
 Ing. Zoltán Zelinka, Technické služby Galanta 
 Ing. Tomáš Gaboň, Technické služby Brezno 

 Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky 
 Ing. Július Oleár, Technické a záhradnícke služby Michalovce 
 Ing. Ondrej Korenko, BRANTNER Poprad 

4. revízna komisia:  Ing. Anton Veselka, predseda, Techn. služby Nové Mesto n. V. 
 Jozef Pindiak, Technické služby Námestovo 
 Ing. Miroslav Prada, Technické a záhrad. služby Michalovce 
                                         

Celoslovenský snem berie na vedomie: 
 

- stav členskej základne k  11. 10 .2011: 60      členských organizácií         
           členská základňa k  12. 10. 2011: 62                     “   
           organizácie novoprijaté:    2                     “ 
           organizácie s ukončeným členstvom:   0                     “ 
- správu revíznej komisie k 30. 9. 2011. 
 
 
 
Za návrhovú komisiu: Ing. Kristína Priesterová  
    Miroslav Sojka 
    Jozef Pindiak 
 
 
 
 
V Liptovskom Jáne  dňa 12. 10. 2011 
 
 


