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ZÁPISNICA 
 

 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa 21.08.2020, Lúčky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :   Mgr. Peter Kuba, Ing. Pavol Heško, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Juraj Sojka, Ján Korista, 

                     Ing. Jozef Perháč,  

Hostia:         ---- 

Tajomník:   Ing. Kristína Priesterová 

 

Program rokovania: 

    1.  Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 18.06.2019, Demänovská dolina 
    2.  Jesenný snem ZOVP 
    3.  Školenie ekonómov 
    4.  Rôzne  
    5.  Uznesenie 
 

 1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18.06.2020, Demänovská dolina 
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 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           SPLNENÉ   

B)  miesto školenia 

Z: Ing. Krcha , sekretariát ZOVP                                                        T: do 15.09.2020         V PLATNOSTI        

 

U 06/2020 

Zabezpečiť organizáciu športového podujatia „Tenisový turnaj o pohár prezidenta ZOVP 2020“ 

Z: sekretariát ZOVP, Ing. Heško                                                        T: do 15.8.2020            SPLNENÉ   

 

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            SPLNENÉ          

 

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 

                                                                                   Zmena termínu: do 15 dní od platnosti vyhlášky 
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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               SPLNENÉ       

 

U 10/2020 

Zabezpečiť služby pre jesenný celoslovenský snem ZOVP 2020. 

Z: sekretariát ZOVP, Ing. Perháč                        T: 10.09.2020                                                V PLATNOSTI 

 

U 11/2020 

Upraviť rozpočet ZOVP pre rok 2020 so zohľadnením situácie s výskytom Covid 19. 

Z: sekretariát ZOVP                                              T: 10.09.2020                                                V PLATNOSTI 

 

U 12/2020 

Spracovať  scenár priebehu jesenného snemu ZOVP.                                                            V PLATNOSTI 

Z: sekretariát ZOVP                                               T: 10.09.2020                                                 

 

U13/2020 

Preveriť možnosti realizácie pracovnej cesty na Moravu.                                                     V PLATNOSTI 

Z: Ing. Sojka                                                              T: 07.10.2020  

                                                        

 

2. Jesenný snem ZOVP – organizácia, priebeh + worshop odpady 
Priestory pre celoslovenský snem ZOVP v 10/2020 sú zarezervované v hotely Plejsy v termíne 

07.10.– 09.10.2020 v Krompachoch aj so stravou a službami, sekretariát jedná s potencionálnymi 

záujemcami o partnerstve snemu. Scenár priebehu snemu a doprovodných akcií bude 

sekretariátom spracovaný a predložený na najbližšie zasadnutie CR ZOVP v 09/2020, spolu 

s rozdelením úloh. Samozrejme uskutočnenie  akcie je podmienené aktuálnym vývojom Covid 19.  

 
3. Školenie ekonómov 
Uskutoční sa v termíne 10.11. – 11.11.2020, školiteľom bude Ing. Ugróczy. Tému a miesto školenia  
doplní Ing. Krcha, sekretariát zabezpečí  s tým súvisiace služby. 
 
4.  Rôzne 
*Ing. Krcha: informoval o kontakte so ZMOS-om (p. Kaliňák) ohľadom kuchynského odpadu. Podľa 

ich vyjadrenia budú celé leto intenzívne pracovať na odsune platnosti zavedenia oddeleného zberu 

kuch. odpadu od 01/2021 

*Mgr. Kuba: odporúča  počkať na  vyhlášku k novele zákona o odpadoch, ktorej prijatie  malo byť 

do konca 08/2020, pretože všetko nasvedčuje tomu, že nebude a tak plánované školenie k nej  

zrealizovať cca do 15 dní od jej zverejnenia 

*Ing. Sojka: má info od primátora Šiah, ktorý na zasadnutí ZMOS-u  požadoval odsun termínu 
zberu kuch. odpadu aj s odôvodnením, no ostatní prítomní boli bez pripomienok 
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*Ing. Krcha: u nich v meste vychádzajú podľa prvotných prepočtov ročné náklady na oddelený zber 
kuch. odpadu cca 40 000,-€ vrátane vedierok pre byty a rodinné domy vrátane 240 litr. nádob pre 
KBV 
*Ing. Heško: on už vyplnil žiadosť na hygienizáciu kuch. odpadu, čaká na výsledok a potom by sme 

mohli poskytnúť informáciu členskej základni  

*Ing. Heško: má informáciu, že ZMOS plánuje vytvoriť 10-15 člennú komisiu/pracovnú skupinu, 

ktorej výsledkom práce by mal byť elaborát obsahujúci  požiadavky na odpady a nakladanie s nimi 

v podmienkach samosprávy. Bolo by dobré, aby ZOVP malo v tejto prac. skupine/komisii svojho 

zástupcu. Problém je, že ho nevie delegovať ZMOS, ale záujemca sa musí prihlásiť sám – na stránke 

ZMOS-u je postup a požiadavky na prihlásenie záujemcu v termíne do 15.09.2020. On sa tam 

pravdepodobne prihlási. 

*Ing. Krcha: zaujíma ho akej farby by mali byť vedierka na výmenu pre zber kuch. odpadu 

*Ing. Heško: plánuje na zber kuch. odpadu používať červenú nádobu. Má v úmysle navštíviť Čadcu 

a oboznámiť sa s ich systémom zberu kuch. odpadu. Je veľmi dôležité rozlišovať odpad z kuchyne, 

kde je potreba hygienizácie a ostatný bioodpad, u ktorého hygienizácia nie je potrebná. 

Doporučuje počkať na vyhlášku. 

*Ing. Krcha: aj keď by bol odklad zberu kuch. odpadu, potrebujeme dať mestám odhad finančných 

nákladov, aby vedeli s akými nákladmi musia počítať 

*Mgr. Kuba: navrhuje prijať naše stanovisko ku zberu kuch. odpadu po schválení a vydaní vyhlášky  

a potom pokračovať v diskusii k tejto problematike 

*Ing. Sojka: doporučuje odsun plánovanej prac. cesty v 11/2020 na Moravu z dôvodu neustále sa 

meniacej situácie v súvislosti s Covid 19  (červené a zelené krajiny) 

 

5. Uznesenie: 

A) Celoslovenská rada ukladá : 

U 14/2020 

Zabezpečiť stanovisko revíznej komisie ZOVP SR k plneniu rozpočtu za rok 2019 

Z: revízna komisia ZOVP, sekretariát ZOVP,                                   T: do 20.09.2020 

 

 

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 10.09.2020 cca o 15.00 hod., hotel Šachtičky, 

Banská Bystrica 

 

 

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová 

         sekretariát združenia 

 

                                                                                                            Mgr. Peter K u b a 

                                                                                                            prezident  ZOVP SR 


