
Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
konanej dňa 4. 10. 2010 v Hoteli Vietoris Smrdáky 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Program rokovania: 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 8.9.2010 v Hoteli Centrál Smrdáky 
2. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR 
3. Rôzne 
4. Uznesenie 
 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 8.9.2010 v Hoteli Centrál Smrdáky 
 
U25/2010 primátor Senice RNDr. Parízek bol listom pozvaný na snem a prisľúbil účasť,  žiadosť  
o prenájom plochy pre vystavovateľom bola zaslaná, obec Smrdáky vyrubila poplatok za užívanie 
verejného priestranstva vo výške 99,50 EUR. 
U26/2010 úloha participovať na  niektorej vyhlásenej výzve v medzinárodnej spolupráci s vybranými 
krajinami Európy a Afriky zostáva v platnosti;  
U27/2010 zápisnice budú doplnené na internetovej stránke spoločne so zápisnicou zo Smrdák; 
U28/2010 igelitové tašky s logom združenia v počte 1000 ks sú zabezpečené, reklamné predmety budú 
použité perá s logom pripravené na snem v Krompachoch; 
U29/2010 menný zoznam účastníkov pracovnej cesty bol rozposlaný; 
U30/2010 regionálne združenia neboli zvolané; 
U31/2010 spoločnosť Zberné suroviny, a.s. bola pozvaná na snem ako vystavovateľ.; 
U322010 upozornenie na nezaplatený členský príspevok bolo zaslané s pozvánkou na snem; 
U33/2010 fotodokumentácia z pracovnej cesty z výstavy IFAT  Mníchov je na internetovej stránke a bude 
i prezentovaná počas pracovnej časti snemu; 

U34/2010 Ing. Beneš a p. Kuba sa zúčastnia na sneme partnerského združenia SVPS v dňoch 14.-
15.10.2010 v Břeclavi. 
 
2. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR 
 
Prezentácia: dve pracovníčky TS Senica, výber vložného p. Černáková. 
Pracovná časť snemu: moderátor - Ing. Vráblová, správa o činnosti - prezident združenia, plán práce, 
rozpočet a plnenie rozpočtu - riaditeľ sekretariátu, správa revíznej komisie - Ing. Veselka, prekovávané 
témy: odpadové hospodárstvo - Ing. Gaboň, cintorínske služby - Ing. Veselka, pracovný čas v doprave - 
Ing. Lehotay. 
Prezentácia vystavovateľov - p. Kuba, vystavovatelia na voľnej ploche  - Ing. Fojtlín. 
Záhorácky dvúr: Technické služby Senica a Vepos Skalica, stan REDOX Lučenec. 
Večerný raut: Senickí heligonkári, tombola, DJ Kúpele Piešťany. 
 
3. Rôzne 
 
P. Kaščák - združenie by malo prezentovať podporu vzniku Ministerstva životného prostredia ako 
samostatného subjektu a zároveň ponúknuť do novo koncipovaných komisií  pri MŽP zástupcov 
členských organizácií. 
K ďalšej existencii Recyklačného fondu a opodstatnenosti kolektívnych systémov prebehla rozsiahla 
diskusia a nakoľko nebol jednotný názor, CR nevydá momentálne jednoznačné stanovisko k ďalšej 
existencii Recyklačného fondu.  
Ing. Beneš – Mgr. Rabayová listom ponúka spoluprácu združeniu pri príprave 5. Plesu odpadárov. 
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Ing. Priesterová – je reálna možnosť zorganizovať spoločné zasadnutie CR s členmi Výboru NR SR pre 
životné prostredie v mesiaci december v Košiciach, ktorého úlohou by bolo oboznámiť členov výboru 
s činnosťou združenia. 
 
4. Uznesenie 
 
CR ukladá: 
U35/2010 riaditeľovi sekretariátu pripraviť na snem vyhlásenie združenia o podpore vzniku Ministerstva 
ŽP a o ponuke spolupráce v odborných komisiách; 
U36/2010 Ing. Krchovi komunikovať s Mgr. Rabayovou o podmienkach participácie združenia pri 
príprave Plesu odpadárov. 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP                                                                                      prezident ZOVP 
 
 
 
      V Myjave, 9. 10. 2010         
 
 
 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční začiatkom  mesiaca december v Košiciach 
alternatívne s Výborom NR SR pre životné prostredie. 



Uznesenie prijaté delegátmi  

Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR, 

Hotel Centrál Smrdáky, 5. - 6. októbra 2010 
 
 
Celoslovenský snem schvaľuje:  
- správu o činnosti združenia k 30. 9. 2010 
- hospodárenie združenia 30. 9. 2010; 
- prijatie nových členov ZOVP SR: General Plastic, s.r.o. Kolárovo 
                                                          Natur Pack, a.s. Bratislava 
                                                        
- ukončenie členstva v ZOVP SR: Technické služby Liptovský Hrádok 
                                                        Petromin SK, s.r.o. Giraltovce 
                                                        Ekoservis, s.r.o. Humenné 
                                                        Elkoplast Slovakia, s.r.o. Trenčianske Teplice 
             DSP Barex, s.r.o. Sklabiňa 
                                                                                                                 
- plán práce na rok 2011 s úpravami:  

- doplniť do bodu 6 iné aktivity: spolupracovať s APOH pri príprave a organizácii Plesu 
odpadárov; 
- doplniť bod 8: inicializovať spoločné zasadnutie s Výborom NR SR pre životné prostredie     vo 
vsl. regióne.   

 
 
 
 
Celoslovenský snem berie na vedomie: 
- stav členskej základne k  4. 10 .2010:                  61      členských organizácií         
           členská základňa k  5. 10. 2010:                  58                     “   
           organizácie novoprijaté:                                 2                       “ 
           organizácie s ukončeným členstvom             5                     “ 
- správu revíznej komisie k 30. 9. 2009. 
 
 
 
 
Za návrhovú komisiu:   Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice, a.s.  

                                         Ing. Blažej Litva, HATER Handlová, s.r.o. 

                                         Miloslav Kuba, VEPOS Skalica, s.r.o. 

 

 

V Smrdákoch dňa 5. 10. 2010 



Náklady a výnosy zasadnutia Celoslovenského snemu ZOVP SR konaného dňa   
5. - 6. 10. 2010 v Smrdákoch 
 

 

Nákladová položka Náklady /EUR/ 
Spolu Nedaňov. Daňov. 

Poštovné - pozvánky na snem členské organ. 26,40 0,00 26,40 
Poštovné - pozvánky na snem vystavovatelia 31,20 31,20 0,00 
Poštovné - pozvánky na snem hostia 6,40 0,00 6,40 
Káva, minerálka hostia 13,33 0,00 13,33 
Káva, minerálka 139,20 68,21 70,99 
Obed 1.120,00 548,80 571,20 
Večerný raut 1.778,44 871,44 907,00 
Kultúrny program - ľudová hudba 130,00 63,70 66,30 
Kultúrny program DJ 50,00 24,50 25,50 
Občerstvenie (Masaryk) 580,00 284,20 295,80 
Označenky 6,27 0,00 6,27 
Poštovné daňové doklady 14,40 8,40 6,00 
Náklady spolu 3.895,64 1.900,44 1.995,20 
 
 

Výnosová položka 
Výnosy /EUR/ 

Spolu Nedaňov. Daňov. 
Vložné v hotovosti 3.120,00 2.640,00 480,00 
Vložné bankovým prevodom 970,00 760,00 210,00 
Spolu výnosy 4.090,00 3.400,00 690,00 
 
 

Rozdiel výnosy mínus náklady /EUR/ 194,36 1.499,56 -1.305,20 
 
 
 
 
 

Počet účastníkov spolu 145 (rozpočítané náklady v % v pomere 51/49 ) 
z toho: vystavovatelia 71  
            Členovia ZOVP SR 38  
            ďalší členovia ZOVP SR 29  
            hostia 3  
            technický personál 4  
 

 
 
 
Vyúčtovanie predkladá: Ing. Ján Lehotay, sekretariát ZOVP SR 
 
 
V Myjave, 12. 10. 2010 



Zápis 
 

z rokovania Celoslovenského snemu  Združenia organizácií verejných prác SR konaného dňa 5.- 
6. 10. 2010 v Hoteli Centrál Smrdáky. 

 
Program rokovania Celoslovenského snemu: 

1. otvorenie, pozdravy hostí 
2. voľba komisií /návrhová, mandátna/ 
3. správa o činnosti združenia k 30.9.2010 
4. správa o hospodárení združenia   k 30.9.2010  

5. správa revíznej komisie k 30.9.2010 
6. návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2011 

7. diskusia 
8. uznesenie 
9. aktuálne informácie 

 
1. Otvorenie, pozdravy hostí.  
 
Rokovanie Celoslovenského snemu otvorila predsedajúca Ing. Jana Vráblová, ktorá privítala prítomných 
a hostí snemu, primátora Mesta Senica RNDr. Ľubomíra Parízka, starostku Obce Smrdáky Emíliu 
Pavlíkovú a redaktora časopisu Komunálna technika Ing. Ota Habána. Primátor Senice vyslovil uznanie   
práce členským organizáciám na prospech miest  a obcí, starostka prítomných oboznámila s históriou 
kúpeľníctva v obce Smrdáky. 
 
2. Voľba komisií.  
 
Delegáti snemu schválili program rokovania bez pripomienok a členov spoločnej mandátnej  a volebnej 
komisie v zložení Ing. Priesterová, Ing. Litva a p. Kuba. 
Zo 58 členských organizácií na sneme bolo prítomných 39 štatutárnych zástupcov členských organizácií, 
snem bol uznášania schopný /67,24 %-ná účasť/. 
 
3. Správa o činnosti združenia k 30. 9. 2010 
 
 Správu o činnosti predniesol prezident združenia Ing. Peter Beneš. Vo svojom vystúpení zhodnotil 
činnosť združenia nielen od konania jarného snemu, ale i za jeho 20-ročnú existenciu. Za toto obdobie sa 
združenie stalo partnerom štátnych inštitúcií, samosprávy, odborných združení a asociácií a úspechy 
zaznamenalo i na medzinárodnej úrovni. 

Celoslovenská rada od posledného snemu zasadala štyrikrát, do konca roka je v pláne ešte 
pripraviť ekonomický seminár. Za vydarené podujatia v tomto roku prezident  uviedol turnaj v sálovom 
futbale v Senici, kolkársky turnaj v Trebišove, turnaj v tenise štvorhier v Obručnej a tradične dobrú 
úroveň mala organizácia pracovnej cesty na výstavu IFAT v Mníchove. Kvalitou napredovali výstavy 
STAN v Dolnom Kubíne a Jičíne spoločnosti KOBIT Dolný Kubín, ako i deň komunálnej techniky na 
Teplom vrchu poriadaný spoločnosťou REDOX Lučenec. Vydavateľstvo Profi Press po prvýkrát na 
letisku v Janíkovciach organizovalo výstavu komunálnej techniky s praktickými ukážkami a ohlasy na 
túto akciu boli pozitívne u laickej i odbornej verejnosti. 

K predpokladanému oživeniu trhu s druhotnými surovinami nedošlo v požadovanom rozsahu, 
združenie víta znovu zriadenie samostatného Ministerstva životného prostredia. K zverejnenému zrušeniu 
Recyklačného fondu združenie z dôvodu nedostatočných informácií nezaujalo kategorický postoj, víta 
však všetky iniciatívy smerujúce k podpore a zefektívneniu trhu s druhotnými surovinami. 
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Od znovuzriadenia Ministerstva životného prostredia si združenie sľubuje prijatie pozitívnych 
krokov k oživeniu separácie druhotných surovín v mestách a obciach, čo sa bytostne dotýka všetkých 
organizácií pôsobiacich v tomto segmente. Združenie je ochotné pomôcť riešiť tento problém 
delegovaním svojich členov do odborných komisií na MŽP. 

 
4. Správa o hospodárení združenia  k 30. 9. 2010 
Správa bola predložená písomne a z pléna neboli k nej žiadne pripomienky ani otázky. 

 
5. Správa revíznej komisie k 30. 9. 2010   
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. Nedostatkom vo vedení 
účtovníctva sú nepodpísané príjmové a výdavkové pokladničné doklady, ako i stav pokladne 
k 30.9.2010 v zápornom stave. 

 
6. Návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2011  
Návrh rozpočtu bol predložený písomne, plán práce v budúcom roku predpokladá po prvýkrát 
zorganizovať športový deň pre členské organizácie i pre vystavovateľov, cieľom ktorého okrem 
športovania bez svetových rekordov bude budovanie vzťahov na priateľskom základe medzi 
zúčastnenými. 

 
7. Diskusia 
Ing. Vladimír Balúch, TS Malacky – žiadal o pomoc pri riešení likvidácie olejových filtrov a zaujímali 
ho skúsenosti s používaním LED svietidiel vo verejnom osvetlení. 
Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky – LED svietidlá doporučuje, vzhľadom na ich obstarávacie 
náklady, umiestňovať na exponované miesta s maximálnym eliminovaním vandalizmu. 
Jaroslav Kaščák, TS Senica – k problematike existencie  alebo zrušenia Recyklačného fondu treba 
pristupovať racionálne so zvážením všetkých argumentov za a proti. 

Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky – v tejto chvíli je nedostatok informácií, aby sa dal  urobiť záver 
o opodstatnenosti Recyklačného fondu, alebo o vytvorení nového fondu, chýba napr. informácia, či 
kolektívne systémy budú schopné ponúknuť aj investície do odpadového hospodárstva. 
Ing. Petre Beneš, prezident – nie sú jasné pravidlá poskytovania dotácií Recyklačným fondom, 
kolektívne systémy v tomto období len čiastočne prispievajú za vyseparované komodity. 
Ing. Peter Danko, Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry – kolektívne systémy vyvíjajú aktivity 
o svojej opodstatnenosti, naopak Recyklačný fond nevyvíja žiadne aktivity. 
Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky – Ministerstvo dopravy sľubovalo rozdelenie spoplatnených 
úsekov na menšie časti, v prípade dotknutej komunikácie v meste Nováky sa tak nestalo, zostalo len 
pri sľuboch. 

Ing. Vladimír Šinák, NATUR-PACK Bratislava – Recyklačný fond stratil opodstatnenie, kolektívne 
systémy budú zabezpečovať separovaný zber vybraných komodít, v systému podporujú spracovateľov 
druhotných surovín, nie samotné obce. 
Na základe rokovania Celoslovenskej rady dňa 4. 10. 2010 a diskusie na sneme, delegáti pracovného 
snemu ZOVP SR prijali vyhlásenie, ktorým  
- vítajú vznik samostatného Ministerstva životného prostredia SR;  



- ponúkajú Ministerstvu životného prostredia do avizovaných novo kreovaných odborných komisií 
odborníkov z radov členských organizácií 

 
- doporučujú novovzniknutému Ministerstvu životného prostredia SR rozšíriť použitie prostriedkov 

Environmentálneho fondu do oblastí odpadového hospodárstva a spracovania biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 
8. Uznesenie 
 
Celoslovenský snem schvaľuje:  
- správu o činnosti združenia k 30. 9. 2010 
- hospodárenie združenia 30. 9. 2010; 
- prijatie nových členov ZOVP SR: General Plastic, s.r.o. Kolárovo 
                                                          Natur Pack, a.s. Bratislava                                                        
- ukončenie členstva v ZOVP SR:    Technické služby Liptovský Hrádok 
                                                           Petromin SK, s.r.o. Giraltovce 
                                                           Ekoservis, s.r.o. Humenné 
                                                           Elkoplast Slovakia, s.r.o. Trenčianske Teplice 
                DSP Barex, s.r.o. Sklabiňa                                                                                                   
- plán práce na rok 2011 s úpravami:  

- doplniť do bodu 6 iné aktivity: spolupracovať s APOH pri príprave a organizácii Plesu 
odpadárov; 
- doplniť bod 8: inicializovať spoločné zasadnutie s Výborom NR SR pre životné prostredie     vo 
vsl. regióne.   

 

Celoslovenský snem berie na vedomie: 
- stav členskej základne k  4. 10 .2010:                  61      členských organizácií         
           členská základňa k  5. 10. 2010:                  58                     “   
           organizácie novoprijaté:                                 2                    “ 
           organizácie s ukončeným členstvom             5                     “ 
- správu revíznej komisie k 30. 9. 2009. 
 
9. aktuálne informácie 
 

O aktuálnych informáciách v odpadovom hospodárstve (opätovné vytvorenie samostatného 
Ministerstva životného prostredia SR, realizácia vyseparovaných komodít) a o možnosti zmeny 
dodávateľa energií pre verejné osvetlenie informoval Ing. Gaboň. 
O novele zákona o pohrebných a cintorínskych službách, najmä povinnosť prevádzkovateľa cintorínov 
mať hydrogeologický posudok hovoril Ing. Veselka. 
Prezident združenia Ing. Beneš podal informáciu o spolupráci združenia s Centrom rozvoja samospráv 
o možnosti participovať na  niektorej vyhlásenej výzve v medzinárodnej spolupráci s vybranými 
krajinami Európy a Afriky. 

 Ing. Lehotay informoval o výnimke v používaní záznamového zariadenia v nákladnej doprave pri 
vývoze odpadu, t.j. tieto vozidlá jazdia pod výnimkou a inšpektoráty práce nekontrolujú u vodičov 
dodržiavanie času jazdy, prestávok a odpočinku v doprave.  

 
       Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP SR                                                                             prezident ZOVP SR 
 
 
V Myjave dňa 8. 10. 2010 


