Zápis
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 11. 4. 2012 v SOREA Hotel Ľubovňa Stará Ľubovňa
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania (bez zaslanej pozvánky):
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 1. 3. 2012 v Penzióne Kuzmínovo Dolný
Kubín
2. Príprava jarného celoslovenského snemu
3. Rôzne
4. Uznesenie
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 1. 3. 2012 v Penzióne Kuzmínovo Dolný
Kubín
U11/2012 prezident združenia nepredniesol návrh novej osoby riaditeľa sekretariátu, Celoslovenská
rada predĺžila termín návrhu do 31.5.2012 s tým, že bude i naďalej fungovať sekretariát, chod
sekretariátu do určenia osoby tajomníka sekretariátu bude zabezpečovať prezident združenia;
U5/2012 návrh upravených Stanov a Zásad hospodárenia ZOVP SR bol distribuovaný členom
združenia;
U6/2012 Ing. Priesterová, Ing. Korenko a Ing. Lehotay rokovali s vedením Hotela Sorea Ľubovňa
o podmienkach zabezpečenia jarného snemu;
U7/2012 úloha Ing. Litvovi vybrať zodpovedajúce zariadenie v stredoslovenskom regióne na
poriadanie jesenného snemu v termíne 20. - 21. 9. 2012 zostáva v platnosti;
U8/2012 p. Moravec zaslal cenovú kalkuláciu pracovnej cesty na výstavu IFAT Mníchov v dňoch
9. - 11. 5. 2012;
U9/2012 pracovné stretnutie s JUDr. Polakovičom ohľadom postupov krokov pri registrácii
združenia sa neuskutočnilo, úloha predĺžená do 31.5.2012;
U10/2012 o preverení usporiadať spoločný snem s partnerskou organizáciou SVPS v dňoch 18. 19. 4. 2013 v Hoteli Senec zostáva v platnosti;
U12/2012 tajomníčky regionálnych združení a pracovníčka výkonného sekretariátu boli odhlásené
ku dňu 31. 3. 2012 zo Sociálnej poisťovne;
U13,14,15/2012 spoločnosti KURTA spol. s r.o. Banská Bystrica, ANEO, s.r.o. Trnava
a Verejnoprospešné služby Fiľakovo budú navrhnuté prijať za členské organizácie na jarnom
sneme.
2. Príprava jarného celoslovenského snemu
Moderátor snemu Ing. Priesterová, úvodné slovo Ing. Krett, organizácia vystavovateľov Ing.
Korenko, prezentácia pracovníčky EKOS Stará Ľubovňa, výber vložného pracovníčka VPS Stará
Ľubovňa. Priebeh snemu podľa návrhu v pozvánke, počet prihlásených vystavovateľov 14, počas
výstavy zabezpečenie občerstvenia spoločnosťami REDOX a KOBIT, počet obedov upravený na
100, raut pre 80 účastníkov, počas rautu vystúpenie detí z ZUŠ, reprodukovaná hudba, tombola.
Členské organizácie na rokovanie, spoločne s reklamným predmetom a propagačným materiálom
o Meste Stará Ľubova, dostanú upravený plán práce a plnenie rozpočtu zo rok 2011 a úpravu
rozpočtu na rok 2012. Na sneme sa zúčastní zástupca SVPS Ing. Janovský.

-23. Rôzne
P. Sojka – každé zasadnutie celoslovenskej rady musí byť zvolané pozvánkou s programom
rokovania a miestom a časom zasadnutia;
Bc. Kuba – pracovnej cesty na kongres APWA sa zúčastní 8 osôb;
P. Sojka – treba upraviť pozvánku na pracovnú cestu na IFAT a zverejniť zoznam účastníkov
pracovnej cesty;
P. Sojka – posledne vydaný adresár je už neaktuálny, je potrebné ho aktualizovať, doplniť
o mobilné telefóny a v písomnej forme ho distribuovať na jesennom sneme,
Ing. Prada - po kontrole účtovníctva za rok 2011 revízna komisia konštatovala, že účtovníctvo je
vedené na vysokej úrovni a obvyklá cena za vedenie účtovníctva v takomto rozsahu je 300 až 400
EUR za mesiac;
Ing. Lehotay – doporučil na sekretariát združenia objednať Zbierku zákonov v tlačenej forme,
pretože elektronická verzia nezabezpečuje požadovaný prehľad o prijímaných zákonoch.
4. Uznesenie
CR ukladá
U16/2012 prezidentovi združenia oznámiť návrh osoby tajomníka sekretariátu do 31.5.2012;
U17/2012 členom celoslovenskej rady e-mailom potvrdzovať účasť na zasadnutiach celoslovenskej
rady;
U18/2012 členom celoslovenskej rady pripraviť na najbližšie zasadnutie rady náplň práce
pracovníka sekretariátu;
U19/2012 prezidentovi združenia sfunkčniť e-mailovú adresu Technických a záhradníckych
služieb Michalovce;
U20/2012 prezidentovi združenia zakúpiť fotoaparát.
CR doporučuje
U21/2012 celoslovenskému snemu prijať spoločnosť EKOS Stará Ľubovňa a T+T Žilina za členov
združenia na jarnom sneme.
Najbližšie zasadnutie Celoslovenskej rady sa uskutoční dňa 6. 6. 2012 v Dolnom Kubíne so
začiatkom o 12.00 hod, dňa 7. 6. 2012 bude pokračovať zasadnutie CR návštevou výstavy STAN
2012.

Ing. Ján Lehotay
sekretariát ZOVP SR

V Myjave, 13. 4. 2012

Bc. Peter Kuba
prezident ZOVP SR

