Zápis
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 21. 9. 2011 v Hoteli Sorea Máj Liptovský Ján

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18.8. 2011 v Hoteli Obručná Radzovce
Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR v Hoteli Máj Liptovský Ján
Rôzne
Uznesenie

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18.8.2011 v Hoteli Sorea Máj Liptovský Ján
U15/2011 návrh rozpočtu a plánu práce pre rok 2012 bol distribuovaný členom CR v dohodnutom
termíne;
U16/2011 ponuka na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 7.-10.9.2011 do Walterhausenu a Erfurtu bola
rozposlaná, o cestu prejavila záujem len jedna organizácia (Hanes Trnava), nezáujem pravdepodobne
pramenil z blízkeho termínu pracovnej cesty a vykalkulovaných nákladov;
U17/2011 pracovnú cestu na Oktoberfest v tomto roku partnerské združenie SVPS neorganizovalo,
členská základňa neprejavila záujem.
2. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR v Hoteli Máj Liptovský Ján
Výstupy zo zasadnutí regionálnych kolégií:
- východoregión: zasadnutie sa uskutočnilo 9.9.2011 v Michalovciach, zúčastnení sa uzniesli na snahe
o rozšírenie členskej základne a jej formovanie ako stavovskej organizácie a na potrebe aktualizovať
stanovy združenia s inštitútom pridruženého členstva bez hlasovacieho práva.
Nominácie na voľby do orgánov združenia:
- prezident združenia: Bc. Peter Kuba, Ing. Tomáš Gaboň
- viceprezident: Ing. Kristína Priesterová
- členovia CR: Ing. Ondrej Korenko, Ing. Július Oleár
- RK: Ing. Miroslav Prada
Ing. Gaboň poďakoval za prejavenú dôveru na nomináciu na post prezidenta združenia, kandidatúru však
neprijal a doporučil ako kandidáta Bc. Petra Kubu.
- stredoregión: zasadnutie sa uskutočnilo 14.9.2011 v Handlovej, zúčastnení sa zhodli na potrebe
zakomponovať do stanov diferencované členstvo a členský príspevok, rozšírenie členskej základne
uskutočňovať oboznámením potencionálnych záujemcov z radov technických služieb s činnosťou
združenia ich prizvaním na rokovanie snemu (zdarma), prehodnotiť počet a činnosť odborných sekcií a
potrebné bude v krátkom časovom úseku vytvoriť funkciu hovorca združenia. Do plánu práce doplniť
spoluprácu s Úniou miest, podporu akcií vystavovateľov neuvádzať menovite, aktualizovať v zásadách
hospodárenia stravné počas zasadnutí CR, RK, regionálnych kolégií... Zahraničnú spoluprácu rozvíjať len
s Českým združením SVPS, alternatívne členský príspevok hradiť aj formou kúpy materiálov o združení.
Nominácie na voľby do orgánov združenia:
- prezident združenia: bez konkrétneho výstupu
- viceprezident: Ing. Blažej Litva
- členovia CR: Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Tomáš Gaboň
- RK: Jozef Pindiak

-2- západoregión: zasadnutie sa uskutočnilo 19.9.2011 v Sobotišti, zúčastnení navrhujú snemy organizovať
v mestách a obciach so sídlom členskej organizácie, posilniť právomoc regionálnych kolégií, vyššiu
elektronickú komunikáciu medzi členskými organizáciami, do stanov združenia zapracovať „čestný člen
združenia“(exprezidenti, dlhoroční členovia združenia po ukončení pracovného pomeru alebo odchodu do
dôchodku).
Nominácie na voľby do orgánov združenia:
- prezident združenia: Bc. Peter Kuba
- viceprezident: Miroslav Sojka
- členovia CR: Ing. Gabriel Klokner, Ing. Zoltán Zelinka
- RK: Ing. Anton Veselka, predseda RK
Organizácia snemu: predsedajúci Ing. Krcha, predseda volebnej a mandátovej komisie Ing. Vráblová,
vystavovatelia P. Miloslav Kuba, správa o činnosti združenia k 30.9.2011 a za volebné obdobie Ing.
Beneš, správa o hospodárení k 30.9.2011, plán práce a návrh rozpočtu na rok 2012 Ing. Lehotay, správa
revíznej komisie Ing. Veselka, podľa priebehu volieb bude v rámci aktuálnej témy daná informácia
o stave príprav zákona o odpadoch (p. Kuba, Ing. Gaboň).
Priestory pre rokovanie snemu, večerný raut a plocha pre vystavovateľov sú vyhovujúce, počas
pracovného rokovania bude podávaná minerálka a káva, menu na obed a večeru bude ešte upresnené,
večerná recepcia bude s tombolou a so živou hudbou bez kultúrnej vložky, v prevádzke bude aj nočný
bar, kde sa bude dať zabaviť po skončení večernej recepcie.
Pozvaní hostia: primátor Liptovského Mikuláša, starostka Liptovského Jána, predseda SVPS Ing. Mynář,
Ing. Oto Habán, Profi Press Nitra.
3. Rôzne
Bc. Peter Kuba poďakoval za prejavenú dôveru pri nominácii na post prezidenta združenia a vyslovil
presvedčenie, že s pomocou členov celoslovenskej rady nesklame zverenú dôveru.
Ing. Beneš: v dňoch 29.-30.9.2011 sa v Mikulove uskutoční snem partnerskej organizácie SVPS, snemu
sa zúčastnia Ing. Beneš a p. Kuba.
Ing. Lehotay: ASPEK, prostredníctvom Ing. Plekanca, oslovil združenie s ponukou zorganizovať
pracovné stretnutie s MŽP s objasnením téz pripravovaného zákona o odpadoch.
Ing. Litva: internetovú stránku združenia upraviť tak, aby platená reklama nebola dominantnou na
stránke;
Ing. Priesterová: spoločenský večer pre členov združenia (ples, majáles...) v prípade záujmu skúsiť
zorganizovať vo vlastnej réžii, prieskum záujmu urobiť na sneme.
4. Uznesenie
CR ukladá:
U18/2011 riaditeľovi sekretariátu upraviť plán práce na rok 2012 o pripomienky z regionálnych kolégií;
U19/2011 riaditeľovi sekretariátu rozposlať členom CR zoznam pozvaných vystavovateľov na snem;
U20/2011 riaditeľovi sekretariátu informovať o činnosti združenia písomnými príspevkami do periodík
Obecné noviny, Územná samospráva a Odpady a takouto formou zviditeľňovať činnosť združenia;
U21/2011 riaditeľovi sekretariátu pri prezentácii na sneme písomne overiť aktuálne údaje o členskej
základni;
U22/2011 riaditeľovi sekretariátu zabezpečiť na snem reklamné predmety v počte 70 ks s logom
združenia v jednotkovej cene do 5 EUR;
U23/2011 riaditeľovi sekretariátu pripraviť písomné materiály na snem (návrh plánu práce, rozpočtu,
plnenie rozpočtu, majetok združenia a volebný lístok);
U24/2011 riaditeľovi sekretariátu objednať ubytovanie pre členov CR na dni 11. a 12. 10.2011.

-3CR schvaľuje:
U25/2011 príspevok vo výške 1.000 EUR na organizáciu Plesu odpadárov v januári 2012 (v cene
príspevku bude 6 voľných lístkov), sprostredkovanie zabezpečí Bc. Peter Kuba.
CR deleguje:
U26/2011 Ing. Beneša a p. Kubu na snem partnerskej organizácie SVPS do Mikulova v dňoch 29.30.9.2011.

Najbližšie zasadnutie Celoslovenskej rady ZOVP SR sa uskutoční dňa 11.10.2011 v Hoteli
Sorea Máj Liptovský Ján so začiatkom rokovania o 18.00 hod.

Ing. Ján Lehotay
sekretariát ZOVP SR

V Myjave, 21. 9. 2011

Ing. Peter Beneš
prezident ZOVP SR

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 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 Senica;
- 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.

Združenie organizácií verejných prác SR, Technická 6, 821 04 Bratislava

Volebný lístok
pre voľby do orgánov združenia, Hotel SOREA MÁJ Liptovský Ján, 12.10.2011
Prezident združenia
1. Bc. Peter Kuba, VEPOS Skalica, s.r.o.
2. .......................................................................

□
□

Viceprezidenti združenia, členovia celoslovenskej rady
1. Ing. Blažej Litva, HATER Handlová, s.r.o.
2. Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice, a.s
3. p. Miroslav Sojka, VEPOS Vráble, s.r.o.
4. ........................................................................

□
□
□
□

Členovia celoslovenskej rady
1. Ing. Tomáš Gaboň, Technické služby Brezno
2. Ing. Gabriel Klokner, Verejnoprospešný podnik Senec, s.r.o.
3. Ing. Ondrej Korenko, Brantner Poprad, s.r.o.
4. Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky, s.r.o.
5. Ing. Július Oleár, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
6. Ing. Zoltán Zelinka, Technické služby Galanta
7. ......................................................................

□
□
□
□
□
□
□

Členovia revíznej komisie
1. Ing. Anton Veselka, predseda, Technické služby Nové Mesto nad Váhom
2. Jozef Pindiak, člen, Technické služby Námestovo
3. Ing. Miroslav Prada, člen, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
4. ......................................................................

□
□
□
□

