
Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
konanej dňa 8 9. 2010 v budove Technických služieb Senica, a.s., Železničná 465 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Program rokovania: 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 19.9.2010 v Hoteli Obručná Radzovce 
2. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR, prehliadka priestorov v Hoteli Centrál SPA 
Smrdáky 
3. Rôzne 
4. Uznesenie 

 
Pozvanie na zasadnutie CR prijala pani Ľuba Vavrová z Centra rozvoja samospráv, ktorá členov 
rady informovala o možnosti združenia spolupracovať na medzinárodnej úrovni v európskych 
a afrických krajinách v oblasti skvalitnenia infraštruktúry služieb v mestách a obciach 
ovplyvnených demografickými zmenami. Celoslovanská rada rozhodla, že združenie má záujem 
o takúto spoluprácu a prostredníctvom pani Vavrovej podá prihlášku do niektorej vyhlásenej 
výzvy (Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu). 
 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 19.9.2010 v Hoteli Obručná Radzovce 
 
U20/2010 uhradením členského príspevku spoločnosti NATUR PACK, a.s. Bratislava  a General Plastic, 
s.r.o. Kolárovo splnia podmienku prijatie za členské organizácie; 
U21/2010 kontrola internetovej stránky združenia po jej obsahovej a štylistickej stránke a jej aktuálnosti 
Ing. Krchom je trvalá úloha.  
U22/2010 spoločnostiam NATUR PACK, a.s. Bratislava a General Plastic, s.r.o. Kolárovo boli vystavené 
a zaslané faktúry za členský príspevok, spoločnosť General Plastic faktúru uhradila; 
U23/2010 zástupcovia  Zberných surovín budú na snem pozvaní ako vystavovatelia; 
U24/2010 zmeny na internetovej stránke podľa inštrukcií Ing. Krchu budú priebežne aktualizované. 
 
2. Príprava jesenného Celoslovenského snemu ZOVP SR, prehliadka priestorov v Hoteli Centrál 
SPA Smrdáky 
 

Vedenie kúpeľov Smrdáky akceptovalo predložené štandardné požiadavky na poriadanie snemu (bola 
zaslaná predbežná objednávka), starostka obce súhlasila s využitím plochy pre výstavu techniky. Do 
poriadania snemu bude treba ešte spresniť obedové menu, stravu na večernú recepciu, zabezpečenie 
kultúrneho programu, reklamné predmety a ubytovanie. 
Snem povedie Ing. Vráblová, s vystavovateľmi budú komunikovať pp. Kuba a Sojka, prezentáciu 
zabezpečia 2 pracovníčky TS Senica, výber vložného p. Černáková. Správu o činnosti  združenia 
prednesie prezident, plnenie rozpočtu, návrh rozpočtu a plán práce riaditeľ sekretariátu, správu revíznej 
komisie Ing. Veselka.  
Aktuálne informácie počas pracovného rokovania: 
- Ing. Beneš -  možnosti  združenia zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce na základe vyhlásených 
grandov; 
- Ing. Veselka - aktuálna legislatíva v cintorínskych službách; 
- Ing. Gaboň - aktuality v odpadovom hospodárstve    
- Ing. Lehotay – používanie záznamových zariadení vozidlami prevážajúcimi odpad.  
Počas večernej recepcie bude tombola, kultúrny program zabezpečia Heligonkári a DJ z kúpeľov, vo 
večerných hodinách bude i ochutnávka vín p. Masaryka zo Skalice. Pracovné rokovanie snemu sa 
uskutoční v kongresovej sále Hotela Centrál, vystavovatelia v interiéri dostanú priestor pri recepcii Hotela  
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Centrál, obed pre účastníkov snemu bude podávaný v reštaurácii Hotela Vietoris a večerná recepcia bude 
v reštaurácii Hotela Centrál 
.  
3. Rôzne 
 

Ing. Beneš - partnerské združenie SVPS zaslalo pozvánku na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa 
uskutoční  v dňoch 14.-15.10.2010 v Břeclavi. 
 
4. Uznesenie 
 

CR ukladá: 

U25/2010 riaditeľovi sekretariátu listom pozvať na snem primátora Senice RNDr. Parízka a požiadať 
starostku Smrdák o prenájom plochy pre vystavovateľom a súhlas OcÚ s poriadaním akcie. 
U26/2010 Ing. Benešovi v spolupráci s pani Ľubou Vavrovou z Centra rozvoja samospráv podaním 
prihlášky prejaviť záujem participovať na  niektorej vyhlásenej výzve v medzinárodnej spolupráci 
s vybranými krajinami Európy a Afriky;  
U27/2010 riaditeľovi sekretariátu zabezpečiť doplnenie zápisníc na internetovú stránku združenia; 
U28/2010 riaditeľovi sekretariátu zabezpečiť v počte 500 ks igelitové tašky s logom združenia a reklamné 
predmety v počte 100 ks do 5 EUR za kus; 
U29/2010 riaditeľovi sekretariátu zaslať menný zoznam účastníkov pracovnej cesty a informáciu 
o možnosti parkovania osobných vozidiel na Technickej ulici všetkým zúčastneným. 
U30/2010 viceprezidentom združenia podľa potreby zvolať regionálne združenia a prerokovať návrh 
plánu práce a rozpočtu na rok 2011. 
U31/2010 riaditeľovi sekretariátu pozvať na snem ako vystavovateľov spoločnosť Zberné suroviny, a.s.; 
U322010 riaditeľovi sekretariátu upozorniť v pozvánke na snem členské organizácie na povinnosť 
uhradiť členský príspevok; 
U33/2010 riaditeľovi sekretariátu zúčastniť v dňoch 16.-20.9.2010 sa na náklady združenia pracovnej 
cesty na výstavu IFAT Mníchov a zabezpečiť z pobytu fotodokumentáciu pre potreby združenia. 
 

CR deleguje: 
U34/2010 Ing. Beneša a p. Kubu na snem partnerského združenia SVPS v dňoch 14.-15.10.2010 v 
Břeclavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP                                                                                      prezident ZOVP 
 
 
      V Myjave, 11. 9. 2010         
 
 
 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční dňa 4. 10. 2010 v Hoteli Centrál Smrdáky so 
začiatkom o 18.00 hod. 


