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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

  

konanej dňa 20. 04. 2017, Dolný Kubín-Srňacie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní : Ing. Pavol Heško, Ing. Ľubomír Krcha, Mgr. Peter Kuba, Ing. Miroslav Prada,   

                     Ing. Anton Veselka, Ing. Juraj Sojka 

Hostia :   

Tajomník:   Ing. Priesterova Kristína  

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 03.02. 2017, Dolný Kubín 

2. Snem ZOVP SR 18.05.-19.05.2017 

3. Pracovná cesta - Nemecko 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

 

1.Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 03. 02. 2017, Dolný Kubín 

  

U33/2016 

Zistiť termíny konania snemov u našich partnerov v ČR. 

Zodpovedný : sekretariát TERMÍN: najbližšie zasadnutie CR                                SPLNENÉ 

 

U35/2016 

Kontaktovať členskú základňu pre aktualizáciu svojich firemných údajov 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát  TERMÍN :  najbližšie zasadnutie CR                               SPLNENÉ 

 

U1/2017 

Konzultovať hospodárenie r.2016 a rozpočet r.2017 s revíznou komisiou. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, revízna komisia  TERMÍN : 31.03.2017                 SPLNENÉ 

 

U2/2017 

Vystaviť a poslať faktúry za členské za rok 2017. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                        TERMÍN : 28.02.2017                 SPLNENÉ 

  

U3/2017 

Zúčastniť sa pracovnom rokovaní ZMOS-u v 03/2017 k problematike poplatkov za uloženie 

odpadu. 

ZODPOVEDNÝ : Mgr. Kuba, Ing. Litva   TERMÍN : 03/2017                       SPLNENÉ 

 

U4/2017 

Ing. Sojka spracuje program  školenia Doprava, ktoré sa bude konať v Dolnom Kubíne v termíne  

20. 04. – 21. 04. 2017. 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Sojka                              TERMÍN : 25. 02. 2017               SPLNENÉ 
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U5/2017 

Zorganizovať školenie „Doprava“, poslať mailom pozvánky členom združenia, uverejniť pozvánku 

na webe. 

ZODPOVEDNÝ :sekretariát, Ing. Sojka   TERMÍN : 30. 03.2017               SPLNENÉ 

 

U6/2017   

Vyslať  2 zástupcov ZOVP SR na snem poľského združenia KFDZOM v dňoch 17. - 19. 5. 2017. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Heško, Ing. Hajduch   TERMÍN : 05/2017                     V PLATNOSTI 

 

U7/2017   

Pripraviť pracovnú cestu – Mníchov  v 09/2017 s p. Moravcom a jej program. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Sojka                     TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR                   V PLATNOSTI 

 

        

2. Snem ZOVP 

Organizácia snemu je v réžii východoregiónu: 

 moderovanie snemu: Ing. Oleár 

- dohľad nad registráciou účastníkov snemu: Ing.Prada 

- personálna výpomoc pri registrácii: TaZSMi 

- manažment vystavovateľov: Ing. Perháč 

 

Reklamný predmet na snem, ako aj na  prezentáciu ZOVP na iných akciách:  

Ing Krcha – doporučuje tašku s logom združenia alebo možno dáždnik, power bank. Nákup 

reklamných predmetov zabezpečiť  s ohľadom na výšku čiastky v rozpočte na túto položku. 

Ing.Krcha: zabezpečiť samostatný stôl na spoločný obed prezidenta s hosťami snemu. 

Na snem pozvať hostí  :  

zástupcov MŽP, ZMOS, mediálnych partnerov,  primátora Vranova, starostu obce Kvakovce, 

predsedov partnerských združení SKS a SVPS, štatutárov TS Humenné a Vranovských mestských 

služieb, čestných hostí p. Miloslava Kubu a Ing. Beneša. 

Ing. Priesterová:  

ubytovanie počas snemu bude v hoteli Zelená lagúna, po naplnení v susednom hoteli-odvoz tam 

ubytovaných účastníkov po večernom  raute zabezpečí hotel, 

Program a hudba na večerný raut je toho času v riešení. Ponuky na  program obdržia členovia  CR  

na odsúhlasenie. 

Generálnym sponzorom snemu je Redox Lučenec. Na tomto sneme stan nebude, pohostenie 

počas výstavy v popoludňajších hodinách pred hotelom bude zabezpečené na terase hotela. 

 

3. Pracovná cesta – Nemecko 

Ing.Sojka: k pracovnej ceste-Nemecko obdržal od p. Moravca info, že boli oslovené 3 stany 

s požiadavkou na rezerváciu s tým, že ju potvrdia do konca mája 2017. Až po obdržaní potvrdenia 

rezervácie sa určí termín pracovnej cesty. Pripomenúť p. Moravcovi zapracovať do itineráru  
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pracovnej cesty aj návštevu skládky, zariadenia pre nakladanie s odpadmi (požiadavka Ing.Heška-

viď zápisnica   z CR zo dňa  03.02.2017, Dolný Kubín).   

      

4.Rôzne 

    *Mgr.Kuba: s ohľadom na kolíziu termínov snemu ZOVP a snemu poľského združenia KFDZOM,        

      ktorý sa koná v dňoch 17. - 19. 5. 2017 navrhuje prezident, že osloví part. organizáciu  SKS  

      v ČR a navrhne im navštíviť spoločne snem (ZOVP+SKS) v Poľsku dňa 17.5.2017, aby sa potom       

      dňa 18.5.2017 mohli zúčastniť na sneme ZOVP.  

      *Mgr. Kuba: oboznámil prítomných s návrhom KFDZOM v r. 2018 usporiadať v Poľsku spoločný  

      snem ZOVP, SKS a KFDZOM pri príležitosti výročia založenia KFDZOM. Prezident kontaktuje SKS 

      ohľadom výberu termínu pre spomínané spoločné podujatie a s návrhom organizácie tohto  

      spoločného snemu ako aj s termínom oboznámi snem ZOVP dňa 18.5.2017, ktorý rozhodne o 

      účasti ZOVP na ňom. 

    *Mgr.Kuba: informoval, že sa zúčastní za ZOVP na zasadnutí 52. kongresu SKS, ktorý bude 

      v dňoch 24.5. – 26.5.2017 a navrhuje, aby sa ho spolu s ním zúčastnil aj niektorý člen CR.   

      Ing. Krcha pôjde spolu s ním. Na sneme SVPS v dňoch 1.6.- 2.6.2017 sa zúčastnia Ing. Sojka a  

      Ing. Litva. 

    *Mgr.Kuba: spolu s ing. Litvom sa zúčastnili stretnutia so ZMOS-om k poplatkom za uloženie 

      odpadov. Litva spracuje pripomienky zo stretnutia do zápisu pre pamäť pre členov CR   

      a ZOVP podporí návrh APOH-u ohľadom vyčlenenia prostriedkov z poplatku zvýšeného  

      za uloženie odpadu na spolufinancovanie zberu BRKO. 

    *Ing. Sojka: zúčastnil sa školenia o odpadoch - školila Ing. Balková a navrhuje usporiadať pre 

      členskú základňu školenie k aktuálnym zmenám v zákone o odpadoch a vyhláškach k nim     

      v druhej polovici júna 2017. Ako miesto konania doporučuje napr. B.Bystricu alebo Donovaly, 

      zašle sekretariátu kontakt na školiteľku.      

   *Ing. Heško: v súvislosti s organizáciou  tenisového   turnaja v auguste 2017 preverí konkrétne 

     miesto ako aj termín jeho konania. 

   *Ing. Krcha: je potrebné vybrať tému na jesenný kongres. Doporučuje napr. zodpovednosť  

     štatutára alebo poplatky za odpady alebo ekonomika manažéra v obchodných spoločnostiach. 

     Výber témy jesenného kongresu je potrebné uzavrieť na zasadnutí CR v máji 2017. 

   *Ing.Veselka: zasadnutie jesenného kongresu sa bude konať v západoregióne,  preverí miesto       

     konania - Nové Mesto n/Váhom alebo Beckov? .. a bude informovať na najbližšom zasadnutí CR 

   *Mgr. Kuba: na základe odporúčania revíznej komisie opraví chybný súčet položiek rozpočtu r 

     a  v  rozpočte na r. 2017 uvedie  skutočnú výšku   dane za r.2016, ktorá v čase  spracovania 

     rozpočtu na r. 2017 ešte nebola známa  

   *Ing.Heško, Ing. Krcha: doporučujú  pokračovať v spolupráci   so Žilinskou univerzitou na tému 

     kalkulačných vzorcov za výkony vozidiel a pracovných strojov a za týmto účelom vytvoriť 

     za združenie pracovnú skupinu, ktorá bude  spolu komunikovať na tému kalkulačných vzorcov 

   *Mgr.Kuba: informácia o zaslaní upomienky na zaplatenie členského príspevku za r. 2017.  

     Sekretariát začiatkom mája vykoná inventúru platieb členských príspevkov a zopakuje pred  

     snemom výzvu na úhradu. 
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   *Ing. Krcha: požaduje, aby u všetkých  akcií ZOVP (školenie, seminár, snem, kongres,...) súčasťou 

     informácií  na web stránke bola aj  pozvánka na akciu 

   *Ing.Sojka: k plánu práce na rok 2017 – vypustiť niektoré neaktuálne témy a všetci členovia CR sa 

     zhodli na potrebe účasti členov združenia na súťaži  „Zlatý mravec“. Za posledné 3 roky ? sa 

     neprihlásil do tejto súťaže ani 1 člen združenia. Sekcia odpadov musí tejto problematike 

     venovať zvýšenú pozornosť a vytypovať spoločnosti, ktoré by sa mali v r.2017 uchádzať o toto 

     ocenenie.  

   *Mgr.Kuba: informácia o zavedení (obnove)povinnosti odoberať pneumatiky v zberných 

     dvoroch, bolo by  vhodné na stretnutí so ZMOS-om riešiť ekomonickú stránku zberu pneumatík 

   *Ing. Krcha: doporučuje zakúpenie dataprojektoru z fin.prostriedkov ZOVP, do budúcna by sa tak 

      ušetrili financie za prenájom tejto techniky na akcie ZOVP ako aj starosti, keď to niekedy chýba 

   *Ing. Priesterová: požiadala o zakúpenie novej tlačiarne pre účely sekretariátu, súčasná tlačiareň   

     je z r. 2004 ( už je vyradená) a je problém s jej pripojením k notebooku, ktorý má inštalovaný 

     Windows 10. 

                    

5.Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 

U8/2017 

Zabezpečiť pozvanie hostí na snem Domaša, rozposlať pozvánky. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                                                     TERMÍN : do 30.04.2017   

 

U9/2017 

Prezidentovi ZOVP kontaktovať  SKS a dohodnúť spoločnú návštevu zástupcov ZOVP a SKS na  

sneme poľského združenia KFDZOM na deň 17.5.2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                                    TERMÍN : 10.05.2017 

   

U10/2017   

Vyslať  delegáciu 2 zástupcov ZOVP SR na snem poľského združenia KFDZOM v dňa 17.05.2017. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Heško, Ing. Hajduch                TERMÍN : v texte   

 

U12/2017 

Zúčastniť sa kongresu SKS v dňoch 24.5-26.5.2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident, Ing. Krcha               TERMÍN : v texte   

 

U13/2017 

Zúčastniť sa snemu SVPS v dňoch 1.6. -2.6.2017. 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Sojka, Ing. Litva                            TERMÍN : v texte   

 

U14/2017 

Informovať snem ZOVP dňa 18.5.2017 o ponuke poľského združenia na organizáciu spoločného 

snemu ( stretnutia) združení Poľska, Slovenska a Čiech v r. 2018. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                                          TERMÍN : 18.05.2017 
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U15/2017 

Pripraviť školenie na tému: aktuálne zmeny zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vyhlášok ,výber 

školiteľa a miesta konania školenia.  

ZODPOVEDNÝ :Ing. Litva                                 TERMÍN : II. polovica mesiaca jún 2017  

  

U16/2017  

Preveriť miesto a termín konania tenisového turnaja v mesiaci august 2017. 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Heško                                 TERMÍN : 15.06.2017  

  

U17/2017/A  

Vybrať tému jesenného kongresu ZOVP  

ZODPOVEDNÝ : prezident, členovia CR       TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U17/2017/B  

Vybrať miesto konania kongresu ZOVP  

ZODPOVEDNÝ : Ing.Veselka                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U18/2017 

Vytvoriť 3-člennú pracovnú  skupinu, ktorá bude  spolupracovať so Žilinskou univerzitou  na tému 

kalkulačných vzorcov za výkony komunálnych vozidiel . 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Heško                                  TERMÍN : 06/2017  

 

U19/2017 

Podporiť návrh APOH-u ohľadom vyčlenenia prostriedkov zo zvýšeného poplatku za uloženie 

odpadov na spolufinancovanie zberu BRKO. 

ZODPOVEDNÝ :prezident                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U20/2017   

Vyhotoviť zápis pre pamäť zo stretnutia so ZMOS-om k pripomienkam k poplatku za uloženie 

odpadov. 

ZODPOVEDNÝ :Ing.Litva                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U21/2017   

Zabezpečiť, aby u všetkých  akcií ZOVP (školenie, seminár, snem, kongres,...) súčasťou informácií  

na web stránke bola aj  pozvánka na akciu 

ZODPOVEDNÝ : správca web stránky                                  TERMÍN : v texte  

 

U22/2017/A 

Sekcii Odpadov ZOVP vybrať vhodných kandidátov z členskej základe, ktorý sa zapojí do súťaže 

o Zlatého mravca pre r.2017 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Litva                                                            TERMÍN : viď U23/2017/B 
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U22/2017/B 

Prezidentovi združenia kontaktovať p. Krákorníkovú ohľadom zistenia termínu na podávanie 

prihlášok do súťaže Zlatý mravec 2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                                                            TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U23/2017 

Iniciovať /pri najbližšom stretnutí/ rokovanie so ZMOS-om  na  riešenie ekonomickej stránky zberu 

pneumatík. 

ZODPOVEDNÝ : prezident, Ing. Litva                                               TERMÍN : v texte  

 

U24/2017 

Zabezpečiť reklamný predmet na snem ZOVP dňa 18.5.2017 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Krcha, sekretariát                                  TERMÍN : v texte  

 

U25/2017 

Zabezpečiť cenové ponuky a zakúpenie tlačiarne (sekretariát)  a dataprojektoru. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                                                             TERMÍN : 05-06/2017 

 

  

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP sa uskutoční v 17. 5. 2017 v hoteli Zelená lagúna, Kvakovce. 

     

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová 

         sekretariát združenia 

 

                         

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Peter Kuba 

                                                                                                              prezident ZOVP SR     


