ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁCSR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

,

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 18.06.2020, Demänovská dolina

Prílohy :


Prezenčná listina

sekretariát : Hlavná 81/B, 040 01 Košice, sekretariat@zovp.sk, www.zovp.sk
IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, IBAN : SK03 0900 0000 00001148 8726

ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁCSR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION
Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Pavol Heško, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Juraj Sojka, Ján Korista,
Ing. Anton Veselka, Ing. Jozef Perháč,
Hostia:
Ing. Dušan Grešo, Ing. Martin Kogel
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová
Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 24.01.2019, Dolný Kubín
2. Plnenie rozpočtu r.2019
3. Akcie ZOVP v období 07 – 12/2020
4. Jesenný snem ZOVP
5. Rôzne
6. Uznesenie
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 24.01.2020, Dolný Kubín
U 01/2020
pripraviť na celoslovenský snem ZOVP materiály na doplňujúce voľby do orgánov ZOVP (CR,RK) za
odstúpených členov predložiť v zmysle predložených návrhov z regiónov, a to:
Ing. Laš, spol. Jozef Kondek JOKO a SYN – za člena CR za stredoslov. región
Ing. Balay Miloš, Nitrianske komunálne služby – za člena RK
Z: CR ZOVP, sekretariát ZOVP
T: do 21.5.2020
V PLATNOSTI
Zmena termínu: do 07.10.2020
U 02/2020
písomne vyzvať OZV na osobné odprezentovanie stanoviska k triedenému zberu odpadov počas
seminára odpady 2020 v Novom meste n/Váhom resp. o zaslanie písomného stanoviska
Z: Ing. Heško, sekretariát ZOVP
T: do 31.1.2020
SPLNENÉ
U 03/2020
osloviť vystavovateľov o poskytnutie informácií o termínoch ich firemných dní, aby tieto boli
zverejnené na web stránke združenia
Z: sekretariát ZOVP
T: do 15.2.2020
SPLNENÉ
U 04/2020
plán akcií ZOVP zverejniť na web stránke združenia
Z: správca www stránky

T: do 15.2.2020

SPLNENÉ

2.Plnenie rozpočtu r. 2019
Materiál k plneniu rozpočtu za rok 2019 predložil sekretariát členom CR v písomnej forme.
V príjmovej časti:
A) Navýšenie oproti rozpočtu u položiek:
- členské príspevky: +noví členia + 1x úhrada za rok 2018
- vložné na snemy a kongresy: cca 60 %-né navýšenie účasti osôb zo strany ZOVP aj vystavovateľov
- dary: o 38 %
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B) zníženie oproti rozpočtu u položky:
- pracovné cesty: neuskutočnila sa plánovaná pracovná cesta do výrobného závodu vozidiel
Multicar v Nemecku.
Vo výdavkovej časti:
A) nárast oproti rozpočtu u položky:
- celoslovenský snem, kongres o 14%
B) zníženie čerpania u položky:
-pracovné cesty: nečerpanie výdavkov na plánovanú prac. cestu do výrobného závodu vozidiel
Multicar v Nemecku.
C) u ostatných položiek je čerpanie v priemere 80 % z plánovaného objemu
3. Akcie ZOVP v období 07 – 12/2020
Pre situáciu spojenú s výskytom COVID 19 a s tým súvisiacimi opatreniami na Slovensku,
plánované akcie prac. cesta na výstavu IFAT, celoslovenský snem ZOVP v Dolnom Kubíne, Stan
KOBIT-SK 2020 boli zrušené.
Najbližšou akciou bude:
- Tenisový turnaj o Pohár prezidenta ZOVP dňa 20.08. 2020, Lúčky,
- Deň komunálnej techniky REDOX 10.09.2020, Šachtičky,
- Celoslovenský jesenný snem ZOVP v dňoch 7. – 9.10.2020, Plejsy,
- Spoločné zasadnutie CR ZOVP a rady SKS 03.-04.12.2020, Beskydy
Konanie týchto akcií je podmienené aktuálnou situáciou vo vývoji Covid 19 a s tým súviacimi
prijatými opatreniami.
4. Jesenný celoslovenský snem ZOVP
Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom Covid 19 a s tým súvisiacimi opatreniami bol
celoslovenský jarný snem plánovaný v termíne 20.5. – 22.5.2020 v Dolnom Kubíne zrušený
a presunutý na plánovaný termín jesenného kongresu, a to v dňoch 07.10. – 09.10.2020 v hoteli
Plejsy, Krompachy. V predvečer snemu t.j. dňa 07.10.2020 sa bude konať zasadnutie CR ZOVP
k organizačným pokynom a k programu snemu ako aj workshop pre štatutárov členských
organizácií združenia na tému novely zákona o odpadoch, vykonávacej vyhlášky k nej.
5. Rôzne
*Mgr. Kuba: informoval o prac. stretnutí s ministrom ŽP SR p. Budajom, na ktorom ho oboznámil
s činnosťou a poslaním ZOVP a deklaroval záujem zapojiť sa a podieľať sa na tvorbe a úprave
legislatívy odpadového hospodárstva a požiadal ho, aby pri kreovaní poradného orgánu (rady)
ministra pre odpady, bolo v nej ZOVP zastúpené. Z o stretnutia má dobrý dojem.
*Ing. Krcha: je vhodné kontaktovať aj poslancov z regiónu k riešeniu problematiky odpadov
(kuchynský odpad, separovaný zber).
*Mgr. Kuba: doporučuje počkať, ako dopadne vyhláška k novele zákona o odpadoch a potom
zaujmeme stanovisko.
*Ing. Krcha: navrhuje pri povinnosti zavedenia zberu kuchynského odpadu od 1.1.2021, aby sme
hľadali cesty, ako túto povinnosť zabezpečiť, malo by to platiť aj v KBV - ísť cestou vedierkového
zberu kuch. odpadu alebo uzatvárateľných plastových kontajnerov, osloviť ZMOS ako to oni vidia
a aký je ich postoj k tejto povinnosti.
Ing. Heško: doporučuje pri kuch. odpade ísť do nádob, zámenou prázdnej za plnú, a nádoba by
bola v uzamykateľnom stojisku...........
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*Ing. Perháč: u nich zaviedli kompostovanie a v rámci toho aj kuchynského odpadu, v KBV majú
kontajnery na zeleň
*Ing. Sojka: dáva do pozornosti § 81 novely zákona o odpadoch, kde sa od 1.7.2020 mení zmesový
komunálny odpad na KO z domácností a KO z iných zdrojov – má to byť zadefinované vo VZN ?
*Ing. Heško: citoval vyjadrenia k definícii komunálneho odpadu k 01.07.2020, je ich spústa a preto
obdobne ako prezident sa prikláňa k potrebe poradenstva v oblasti odpadovej legislatívy a jej
uplatňovania v praxi špeciálne nasmerovanej pre účely členov ZOVP, ktorá by bola zabezpečovaná
na základe zmluvy.
*Mgr. Kuba: navrhuje vo veci poradenstva pre odpady osloviť Ing. Ďuriša a konzultovať s ním
poskytovanie takejto služby.
*Mgr. Kuba: navrhuje pre tento rok zrušiť školenie Doprava, plánované na 09/2020.
*Ing. Priesterová: športové podujatie-tenisový turnaj 2020 bude dňa 20.08.2020 v Lúčkach, v réžii
Ing. Heška a sekretariátu ZOVP, za podpory KOBIT-SK a OZO.
*Ing. Priesterová: informovala, že na základe rozoslaného listu s ponukou na členstvo v ZOVP
prejavili záujem a stali sa novými členmi ZOVP od r. 2020 PP Safety, TS Nová Baňa, TS Staré mesto
Bratislava, TS Námestovo
*Mgr. Kuba: je potrebné záujmovým združeniam ako sú APOH, ZMOS, Združenie ekonómov,...
oznámiť zmenu adresy sídla ZOVP
*Mgr. Kuba: informoval, že od 01.06.2020 má ZOVP aktivovanú e-schránku
*Ing. Krcha: oslovil školiteľku Ing. Soňu Ugróczy pre školenie ekonómov r. 2020, tá navrhuje 2
termíny, a to 7.11.2020 alebo 10.11.2020. Je potrebné vybrať termín a miesto školenia.
*Ing. Sojka: navrhuje, ešte pred workshopom na jesennom sneme ZOVP, ktorý bude k na tému
odpady, zorganizovať najneskôr do 20.09.2020 školenie k novele zákona o odpadoch
a vykonávacej vyhláške k nej.
*Mgr. Kuba: preveriť, či úprava odmeňovania členov CR a stravného počas zasadnutí orgánov CR
podlieha schváleniu snemom. Navrhovanú zmenu náhrad uplatňovať od 1.1.2021. Zmenu
členského poplatku schváliť snemom v r.2021 s platnosťou od 1.1.2022.
*Ing. Perháč: termín pre jesenný snem ZOVP je zarezervovaný v hoteli Plejsy v Krompachoch, spolu
s Ing. Priesterovou osobne dohodnú s hotelom požiadavky ZOVP na služby počas snemu.
*Mgr. Kuba: navrhuje upraviť plán rozpočtu ZOVP pre r. 2020 (v príjmovej a j výdavkovej časti)
prejednaný na zasadnutí CR dňa 24.01.2020 v Dolnom Kubíne s ohľadom na vznik a vývoj situácie s
Covid 19
6. Uznesenie:
A) Celoslovenská rada ukladá :
U 05/2020
Vybrať:
A) vhodný termín školenia ekonómov z ponuky 07.11.2020 alebo 10.11.2020 a miesto školenia
Z: Ing. Krcha , sekretariát ZOVP
T: do 31.7.2020
B) miesto školenia
Z: Ing. Krcha , sekretariát ZOVP
T: do 15.09.2020
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U 06/2020
Zabezpečiť organizáciu športového podujatia „Tenisový turnaj o pohár prezidenta ZOVP 2020“
Z: sekretariát ZOVP, Ing. Heško
T: do 15.8.2020
U 07/2020
Písomne informovať záujmové a iné združenia ako APOH, ZMOS, Združenie ekonómov
Slovenska,... o zmene sídla ZOVP SR.
Z: sekretariát ZOVP
T: do 31.7.2020
U 08/2020
Zorganizovať školenie na tému „Novela zákona o odpadoch, vykonávacia vyhláška k novele“
Z: Ing.Heško, Ing.Veselka, sekretariát ZOVP
T: do 30.08.2020
U 09/2020
Kontaktovať ZMOS za účelom získania informácií a ich postupu k zavedeniu zberu kuchynského
odpadu od 1.1.2021.
Z: Ing. Krcha
T: do najbližšieho zasadnutia CR
U 10/2020
Zabezpečiť služby pre jesenný celoslovenský snem ZOVP 2020.
Z: sekretariát ZOVP, Ing. Perháč

T: 10.09.2020

U 11/2020
Upraviť rozpočet ZOVP pre rok 2020 so zohľadnením situácie s výskytom Covid 19.
Z: sekretariát ZOVP
T: 10.09.2020
U 12/2020
Spracovať scenár priebehu jesenného snemu ZOVP.
Z: sekretariát ZOVP

T: 10.09.2020

U13/2020
Preveriť možnosti realizácie pracovnej cesty na Moravu.
Z: Ing. Sojka

T: 07.10.2020

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 10.09.2020 cca o 15.00 hod., hotel Šachtičky
Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter K u b a
prezident ZOVP SR
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