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Zápis  

 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa 1. 3. 2012 v Penzióne Kuzmínovo Dolný Kubín  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Program rokovania: 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 2. 2. 2012 v spoločnosti 

VEPOS-SKALICA s.r.o. 

2. Príprava jarného celoslovenského snemu 

3. Základné dokumenty združenia: stanovy, zásady hospodárenia, rokovací poriadok  

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 2. 2. 2012 v spoločnosti  

VEPOS-SKALICA s.r.o.  

 

U1/2012  

členským organizáciám bola rozposlaná ponuku na 2. odborný seminár Životné prostredie 

v dňoch 19. – 21. 3. 2012 v Hoteli Forton Stará Lesná, o participácii združenia na vložnom na 

seminári sa informovali z TS Prešov; 

U2/2012 

informácia o možnosti účasti zástupcov členských organizácií na kongrese APWA v Anaheime 

bola rozposlaná, predbežný záujem prejavilo 10 členov; 

U3/2012 

nutná oprava fotoaparátu Minolta, podľa odborného protokolu,  by bola nákladnejšia ako 

obstarávacia cena nového prístroja s porovnateľnými technickými parametrami; 

U4/2012 

spoločný snem so združením SVPS, podľa rozhodnutia CR, by sa mal uskutočniť v dňoch 18. - 19. 

4. 2013 v Senci;  

U30/2011 

prezident združenia rokoval s Ing. Habánom, riaditeľom Profi Press, o neporiadaní  jarného 

snemu spoločne s dňom komunálnej techniky na letisku v Janíkovciach. V marcovom čísle  

mesačníka Komunálna technika vyjde upútavka na jarný snem združenia (v jednaní je 

i zverejnenie oznamu na stránke a časopisu Odpadové hospodárstvo). 

 

2. Príprava jarného celoslovenského snemu 

 

Jarný snem sa uskutoční v dňoch 12. - 13. 4. 2012 v Hoteli Sorea Ľubovňa Stará Ľubovňa, 

garantom bude Ing. Priesterová, na príprave a priebehu snemu bude v plnom rozsahu 

participovať riaditeľ sekretariátu. V termíne od 12. do 15. 3. 2012 sa uskutoční pracovné 

stretnutie Ing. Priesterovej (Ing. Korenko, Ing. Mikuš, Ing. Krett, Ing. Lehotay)  
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s riaditeľom hotela Sorea na spresnení požiadaviek na zabezpečenie služieb počas snemu 

(objednávka služieb, návrh menu na obed a raut, kultúrny program, ubytovanie, spôsob 

platby...).  

 

3. Základné dokumenty združenia: stanovy, zásady hospodárenia, rokovací poriadok  

 

Stanovy združenia a Zásady hospodárenia boli po pripomienkach členov CR upravené, po 

gramatickej korektúre budú distribuované elektronickou poštou členským organizáciám.  

 

4. Rôzne 

 

Bc. Kuba: dňa 29. 2. 2012 bola podpísaná dohoda s daňovým úradom Bratislava VI. 

o elektronickom doručovaní písomností a o vydanie identifikátora. Podľa inštrukcií na 

Obvodnom úrade zosúladiť právny vzťah so skutočným stavom možno za predpokladu zrušenie 

registrácie združenia na Ministerstve vnútra, zlúčenia troch existujúcich regionálnych združení 

a nakoniec zmeny názvu združenia.  

Ing. Klokner: požiada JUDr. Polakoviča o návrh a postupnosť krokov pri registrácii združenia. 

Bc. Kuba: spoločnosť  ECOREC prejavila záujem, počas snemu v trvaní cca 20 min., prezentovať 

aktivity spoločnosti. CR rozhodla o možnosti prezentácie spoločnosti počas prezentácie 

vystavovateľov. 

Bc. Kuba: členská organizácia Enex Trade ponúka pre členov združenia organizáciu školení 

z oblasti nakladania s odpadmi, verejné obstarávanie, vypracovanie projektov z vyhlásených 

výziev... 

Ing. Lehotay: informoval o ukončení spolupráce so združením na pozícii riaditeľa sekretariátu. 

Po dohode s CR k ukončeniu dôjde najskôr po uskutočnení jarného snemu v Starej Ľubovni. 

P. Sojka: pozvánka na zasadnutie CR musí byť zaslaná v dostatočnom časovom predstihu, 

s programom a jasne určeným miestom a časom začiatku rokovania, zvolávateľ zasadnutia musí 

vedieť o počte zúčastnených členov CR, aby nemohlo dôjsť ku skutočnosti, že CR nebude 

uznášania schopná.  

 

6. Uznesenie 

 

CR ukladá: 

 

U5/2012  distribuovať členom združenia návrh upravených Stanov a Zásad hospodárenia ZOVP 

SR;  

ZODPOVEDNÝ : riaditeľ sekretariátu     TERMÍN : 30. 3. 2012 

 

U6/2012  absolvovať rokovanie a dohodnúť s vedením Hotela Sorea Ľubovňa podmienky na 

zabezpečenie jarného snemu; 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Priesterová, Ing. Korenko, Ing. Lehotay  TERMÍN : 30. 3. 2012 

 

U7/2012 vybrať zodpovedajúce zariadenie v stredoslovenskom regióne  na poriadanie 

jesenného snemu v termíne 20. - 21. 9. 2012; 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Krcha      TERMÍN : 30. 6. 2012 
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U8/2012  

požiadať p. Moravca o konečný návrh a cenovú kalkuláciu pracovnej cesty na výstavu IFAT 

Mníchov v dňoch 9. - 11. 5. 2012; 

ZODPOVEDNÝ : prezident združenia     TERMÍN : 15. 3. 2012 

 

U9/2012 sprostredkovať pracovné stretnutie s JUDr. Polakovičom ohľadom postupov krokov 

pri registrácii združenia. Pracovného rokovania sa zúčastní i prezident združenia  

ZODPOVEDNÝ : Ing. Klokner      TERMÍN : 10. 4. 2012 

 

U10/2012 preveriť možnosť usporiadania spoločného snemu s partnerskou organizáciou SVPS 

v dňoch 18. - 19. 4. 2013 v Hoteli Senec; 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Klokner      TERMÍN : 30. 6. 2012 

 

U11/2012 navrhnúť osobu riaditeľa sekretariátu (sekretára, tajomníka) v termíne do konania 

jarného snemu; 

ZODPOVEDNÝ : prezident združenia     TERMÍN : 10. 4. 2012 

 

U12/2012 ukončiť odmeňovanie a odhlásiť zo sociálnej poisťovne tajomníčky regionálnych 

združení Ing. Šuňalovú a p. Starychovú odmeňovaných podľa čl. 7 Zásad hospodárenia 

a pracovníčku výkonného sekretariátu p. Černákovú odmeňovanú v zmysle U29/2003 ku dňu 

31. 3. 2012. 

ZODPOVEDNÝ : riaditeľ sekretariátu     TERMÍN : 10. 4. 2012 

 

 

CR doporučuje : 

 

U13/2012 celoslovenskému snemu prijať spoločnosť KURTA spol. s r.o. Banská Bystrica za 

člena združenia na jarnom sneme. 

U14/2012 celoslovenskému snemu prijať spoločnosť ANEO s. r. o. Trnava za člena združenia na 

jarnom sneme. 

U15/2012 celoslovenskému snemu prijať spoločnosť Verejnoprospešné služby, Fiľakovo za 

člena združenia na jarnom sneme. 

 

 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční  dňa 11. 4. 2012 v Hoteli SOREA Ľubovňa Stará 

Ľubovňa. 

 

 

 

 

         Ing. Ján Lehotay                                                                                         Bc. Peter Kuba 

      sekretariát ZOVP SR                                                                                 prezident ZOVP SR 

 

 

 

      V Myjave,  3. 3. 2012         


