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Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa 2. -3. 2. 2012 vo firme VEPOS-SKALICA a v Hoteli Celnice Břeclav  

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 12. 12. 2011, Hotel Remata Ráztočno 
2. Príprava jarného celoslovenského snemu 
3. Základné dokumenty združenia: stanovy, zásady hospodárenia, rokovací poriadok, etický 

kódex člena  
4. Zahraničná pracovná cesta IFAT, Oktoberfest 
5. Pracovná cesta na kongres APWA do USA 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Pracovné zasadnutie s členmi Predstavenstva SVPS 

 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 12. 12. 2011, Hotel Remata Ráztočno  

 

U28/2011  

Pán Moravec predložil ponuky na pracovné cesty na výstavu IFAT i na Októberfest v Mníchove; 

 

U29/2011 

O školenie na verejné obstarávanie prejavili záujem len dve členské organizácie; 

 

U30/2011 

K rokovaniu so zástupcami spoločnosti Profi-Press o spoločnej akcii so združením nedošlo, 

vystavovatelia z členských organizácií o spoločný projekt neprejavili záujem; 

 

U31/2011 

Ponuku účasti na Plese odpadárov a priateľov životného prostredia bola zverejnená na 

internetovej stránke, na plese sa zúčastnil len prezident združenia; 

 

U32/2011 

So spoločnosťou NMC nie je reálne spojiť seminár so snemom z dôvodu vysokého vložného na 

seminár a neexistencie plochy pre výstavu techniky; 

 

U33/2011 

Databázu spoločností pre možný vstup do združenia s kontaktnými údajmi prezident združenia 

rozposlal viceprezidentom; 

 

U34/2011 

Ing. Priesterová zapracovala došlé pripomienky do základných dokumentov spoločnosti;   
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U35/2011 

Kroky na zosúladenie s právnym stavom pri registrácii združenia bude nutné konzultovať 

s odborníkom;  

 

U36/2011 

Schválené odmeny boli vyplatené; 

 

U37/2011 

Náklady a výnosy Celoslovenského snemu boli zaúčtované v účtovníctve združenia;  

 

U38/2011 

Náklady a výnosy seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností boli 

zaúčtované;  

 

U39/2011 

Náklady a výnosy zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 23 .-25. 11. 2011 v ČR boli zúčtované;  

 

U40/2011 

Zmenu adresy sídla združenia z Technickej 6, 821 04 Bratislava na Rybničná 1, 909 01 Skalica 

bude možné uskutočniť so zmenou registrácie združenia; 

 

U41/2011 

Administratívne úkony s prijatím EKOS, s.r.o. Stará Ľubovňa za člena združenia a ukončením 

členstva Technickým službám mesta Levoča budú zrealizované pri návrhu uznesenia na jarnom 

sneme. 

 

2. Príprava jarného celoslovenského snemu 

 

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

priestory hotela sú vyhovujúce ako na rokovanie snemu, spoločenskú časť i pre výstavu techniky 

v exteriéri, i predbežná cenová ponuka na stravovanie je vyhovujúca. Garantom prípravy a 

zabezpečení snemu bude viceprezident za región východ. Na sneme bude prebiehať 

komunikácia s  vystavovateľmi na  participovaní a zabezpečení spoločného stanu pre výstavu 

komunálnej techniky tak, ako je to pri poriadaní akcie STAN v Dolnom Kubíne.   

 

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

etický kódex člena  

 

Predložený Morálny kódex (upravený Morálny kódex A.P.O.H. na podmienky združenia) 

celoslovenská rada po pripomienkach členov neodporučila tento návrh základného dokumentu 

prijať. 

Predložený návrh stanov bol opätovne konzultovaný a doplnený o pripomienky členov, 

opätovne bude rozposlaný členom CR a na najbližšom zasadnutí bude, v prípade potreby, 

opätovne  prerokovaný.  

Zásady hospodárenia a rokovací poriadok CR neprerokoval z dôvodu prerušenia zasadnutia CR, 

ktoré pokračovalo v Hoteli Celnice so spoločným programom so zástupcami SVPS. 
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4. Zahraničná pracovná cesta IFAT, Oktoberfest 

 

Prezident združenia oslovil, okrem p. Moravca, i iné cestovné kancelárie zaoberajúcimi sa 

návštevou veľtrhov. Cestovné kancelárie organizovali pracovnú cestu s dopravou v nočných 

hodinách s návštevou veľtrhu bez prenocovania. Z tohto dôvodu bola prijatá ponuka p. Moravca 

v dňoch 9. – 11. 5. 2012 pre 30 účastníkov.  

Pracovná cesta na Oktoberfest,  s návštevou stanu pivovaru Augustiner  bude organizovaná 

v dňoch 2. - 4. 10. 2012, do programu je nutné však doplniť, po návšteve stanu na výstavisku, aj 

návštevu reštaurácie Löwenbrau Keller v centre Mníchova. Z dôvodu rozsahu programu 

pracovnej cesty bude potrebné dopravu riešiť pravdepodobne 2-mi vodičmi, ubytovanie na 

úrovni ako v roku 2010 pre účastníkov pracovnej cesty pre spoločnosť KOBIT (Sport Hotel 

Wilder Keller). 

 

5. Pracovná cesta na kongres APWA do USA 

 

Kolegovia so združenia SVPS organizujú pracovnú cestu na kongres APWA v Anaheime 

v Kalifornii v dňoch 24. 8. – 2. 9. 2012 a ponúkajú účasť i zástupcom ZOVP SR. Ponuka bude e-

mailom rozposlaná členom združenia, bude uverejnená i na našej web stránke, v prípade záujmu 

a akceptovania programu i nákladov budú podniknuté kroky na uskutočnenie spoločnej 

pracovnej cesty. 

 

6. Rôzne 

 

Ing. Krcha, p. Sojka: fotoaparát združenia kvalitou snímok už nezodpovedá štandardu, treba ho 

vyradiť a zabezpečiť nový na kvalitatívnej úrovni. 

 

7. Uznesenie 

 

CR ukladá: 

U1/2012  

Rozposlať členským organizáciám ponuku na 2. odborný seminár Životné prostredie v dňoch 

19. – 21. 3. 2012 v Hoteli Forton Stará Lesná a v prípade aktívnej účasti na seminári i s 

participáciou na vložnom; 

ZODPOVEDNÝ : riaditeľ sekretariátu   TERMÍN : 6.2.2012 

 

U2/2012 

Rozposlať členským organizáciám podmienky účasti na kongrese APWA v Anaheim v USA 

s partnerskou organizáciou SVPS; 

ZODPOVEDNÝ : prezident    TERMÍN : 6.2.2012 

 

U3/2012 

Vyradiť z operatívnej evidencie fotoaparát Minolta (zabezpečiť posudok oprávnenej osoby). 

ZODPOVEDNÝ : riaditeľ sekretariátu   TERMÍN : 30.3.2012 
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U4/2012 

Navrhnúť termín a miesto spoločného snemu ZOVP a SVPS jar 2013. 

ZODPOVEDNÝ : prezident    TERMÍN : 30.6.2012 

 

8. Pracovné zasadnutie s členmi Predstavenstva SVPS 
 

Stretnutie s českými partnermi sa konalo v Hoteli Celnice v Břeclavi. Partnerská organizácia 

ponúkla členom združenia účasť na pracovnej ceste na výstavu IFAT do Mníchova 

s individuálnou dopravou v trvaní 4-dní rozšírenou o návštevu niektorých kultúrnych 

a historických pamiatok. V tomto roku ponuku môžu využiť členské organizácie len individuálne, 

združenie pracovnú cestu bude organizovať podľa upraveného návrhu pána Moravca.    

 

Predstavenstvo SVPS ponúklo zástupcom združenia i účasť v spoločnej delegácii na kongres 

APWA do USA (viď bod 5). 

 

Zástupcovia združení deklarovali i naďalej úzku spoluprácu a dohodli sa na konaní spoločného 

snemu v roku 2013 v Tatrách.  

 

  

 

 

 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční 1.3.2012 v Dolnom Kubíne, miesto bude spresnené 

v pozvánke po dohode s Ing. Zajacom, riaditeľom KOBIT, s.r.o. Dolný Kubín. 

 

 

 

 

 

 
         Ing. Ján Lehotay             Bc. Peter Kuba 

      sekretariát ZOVP SR                                                                                 prezident ZOVP SR 
 
 
 
 
V Myjave, 9. 2. 2012         
 


