Zápis
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 9. 12. 2010 v Hoteli Lipa Stará Turá
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 10.11. 2010 v Hoteli Barbora Vyšná Boca
2. Vyhodnotenie seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností, Hotel
Barbora Vyšná Boca 10.11.2010
3. Príprava spoločného jarného snemu s partnerskou organizáciou SVPS v dňoch 14. - 15. 4.
2010 v Hoteli Allvet Vyškov
4. Rôzne
5. Uznesenie

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 10.11. 2010 v Hoteli Barbora Vyšná
Boca
U37/2010 na pracovnom stretnutí s členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie bolo prezentované stanovisko združenia k problematike riešenia financovania
separovaného zberu;
U38/2010 náklady a výnosy Celoslovenského snemu v Smrdákoch boli zaúčtované v zmysle
prijatého uznesenia;
U39/2010 odmeny za rok 2010 v Zmysle zásad hospodárenia podľa prílohy č.1. zápisnice budú
vyplatené v najbližšom výplatnom termíne;
U40/2010 Ing. Tkáčovej a tajomníkovi výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Ing.
Lukáčovi bol zaslaný návrh na delegovanie Ing. Gaboňa do komisie pre odpadové hospodárstvo pri
Ministerstve životného prostredia;
U41/2010 Ing. Priesterová, Ing. Beneš, Ing. Prada; Ing. Krcha a Ing. Lehotay sa zúčastnili dňa
23.11.2010 v Košiciach pracovného stretnutia s členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie Ing. Tkáčovou.
2. Vyhodnotenie seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností, Hotel
Barbora Vyšná Boca 10.11.2010
Seminár možno hodnotiť ako úspešný vzhľadom na počet zúčastnených, reakcie na vystúpenie
lektorky boli i negatívne z dôvodu nezvládnutia celej problematiky príspevkových organizácií.
Náklady a výnosy seminára tvoria prílohu zápisnice.
3. Príprava spoločného jarného snemu s partnerskou organizáciou SVPS v dňoch 14. - 15. 4.
2010 v Hoteli Allvet Vyškov
Pracovné časti snemov obe združenia absolvujú v doobedňajších hodinách, spoločné rokovanie za
účasti delegácie z APWA a prezentácia vystavovateľov bude v poobedňajších hodinách. Prenájom
rokovacej miestnosti, občerstvenie a podanie obeda bude nákladom združenia, večerná recepcia
bude v réžii hostiteľského združenia. Pozvánky vystavovateľom rozošle riaditeľ sekretariátu ZOVP
SR, vložné od vystavovateľov bude príjmom partnerskej organizácie. O participácii na nákladoch
pohostenia delegácie APWA bude rozhodnuté až po spresnení pobytu delegácie APWA.

-24. Rôzne
Ing. Beneš - poslankyni NR SR na pracovnom stretnutí bolo predstavené združenie, jeho história,
súčasnosť a ciele, bola oboznámená s problematikou separovaného zberu a s návrhmi na možné
riešenia ako zo strany kolektívnych systémov a Recyklačného fondu, tak i návrhu koncepcie
združenia. Ing. Beneš poďakoval Ing. Priesterovej za prípravu tohto stretnutia.
Ing. Krcha – pracovné stretnutia majú význam a treba v nich pokračovať, v najbližšom období bude
potrebné rokovať s Recyklačným fondom. Nakoľko členské organizácie majú povinnosť verejne
obstarávať, alebo sa zúčastňujú verejných súťaží a aukcií ako účastníci súťaží, i v tejto oblasti by
bolo potrebné zorganizovať v budúcom roku seminár,
P. Kuba – v budúcom týždni plánuje p. Kuba uskutočniť pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom
MŹP RNDr. Cimermanom a Ing. Blažíčkom, vedúcim pracovníkom MŽP.
Ing. Krcha – 5. ročník Plesu odpadárov sa uskutoční 21. januára 2011 v Hoteli Holiday Inn
v Bratislave, vstupné na osobu je 65 EUR, organizátori oslovujú potencionálnych sponzorov
podujatia.
5. Uznesenie
CR ukladá:
U42/2010 riaditeľovi sekretariátu listom požiadať riaditeľa Recyklačného fondu o pracovné
stretnutie;
U43/2010 riaditeľovi sekretariátu v spolupráci s Petrom Kubom pripraviť na internetovej stránke
prihlasovací formulár pre účasť na akciách združenia (namiesto písomnej návratky), prvýkrát pri
príležitosti konania jarného celoslovenského snemu.
CR schvaľuje:
U44/2010 náklady a výnosy seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností, Hotel
Barbora Vyšná Boca 10.11.2010;
U45/2010 výdavok vo výške 406,20 EUR za zabezpečenie zahraničnej pracovnej ceste na výstavu
IFAT Mníchov Slovenským združením vynálezcov a zlepšovateľov Bratislava;
U46/2010 výdavok na zakúpenie ceny do tomboly na 5. Ples odpadárov dňa 5.1.2011 vo výške 200
EUR.
CR sa uzniesla:
U47/2010 voľby do orgánov združenia sa uskutočnia na jesennom celoslovenskom sneme.

Ing. Ján Lehotay
sekretariát ZOVP SR

Ing. Peter Beneš
prezident ZOVP SR

V Myjave, 14. 11. 2010

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných
úspechov v roku 2011!

-3Príloha zápisnice
Náklady a výnosy seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností,
10. 11. 2010, Hotel Barbora Vyšná Boca

Nákladová položka
Spolu
Poštovné - pozvánky na školenie
Stravné obed
Stravné večera
Občerstvenie, coffebreak
Poštovné – daňové doklady
Odmena lektor
Ubytovanie lektor
Náklady spolu

Náklady /Sk/
Nedaňov.

Daňov.

22,00,150,00,140,00,67,60,8,20,595,00,19,50,1.002,30 -

0,00,15,00,15,00,6,80,1,40,59,50,1,95,99,65,-

22,00,135,00,125,00,60,80,6,80,535,50,17,55,902,65,-

Vložné v hotovosti
Vožné bankovým prevodom
Vložné Dexia banka Slovansko, a.s.
Spolu výnosy

Spolu
380,00,190,00200,00,770,00,-

Výnosy /Sk/
Nedaňov.
0,00,90,00,20,00,110,00,-

Daňov.
380,00,100,00,180,00,660,00,-

Rozdiel výnosy - náklady

- 232,30,-

10,35,-

- 242,65,-

Výnosová položka

Počet účastníkov:
- členské organizácie
- nečlenské organizácie
- prednášateľ

26
3
1

Vyúčtovanie predkladá: Ing. Ján Lehotay, sekretariát ZOVP

V Myjave, 24. 11. 2010

