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ZÁPISNICA 
 

 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa  10. 10. 2018, Ostrava 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :   Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Jozef Perháč, Ing. Juraj Sojka, Inj. Pavol Heško   

                     Ing. Anton Veselka, Ing. Miroslav Prada 

Hostia: 

Tajomník:   Ing. Kristína Priesterová 

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18. 09. 2018, hotel Šachtičky BB 
2. Česko – Slovenský kongres v Ostrave 10.-12.10.2018 
3. Seminár ekonómov, Školenie k poplatkom za odpady 
4. Info o mieste a termíne jarného snemu ZOVP SR v r.2019 
5. Rôzne 
6. Uznesenie 

 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18.09.2018, Šachtičky 

U43/2017 

Menovať pracovnú skupinu zodpovednú za organizáciu spoločného česko-slovenského Kongresu 

v Ostrave v dňoch 10.10 – 12.10.2018  v zložení: Mgr. Kuba, Ing. Krcha, Ing. Veselka, Ing. Laš, Ing. 

Priesterová. 

Z: v texte                                                     T: do 10.10.2018                                                   SPLNENÉ 

                  

U  12/2018 

Upraviť grafický návrh plakety(mince) ZOVP podľa pripomienok členov CR a objednať plaketu  

spolu s krabičkou v počte 100 ks. 

Z: sekretariát                                                    T: zmena do 15.05.2019                                  V PLATNOSTI 

 

U14/2018Z:  

Preveriť a zabezpečiť 100 ks mosadzných odznakov ZOVP. 

Z: Ing. Litva, sekretariát                              T: zmena termínu do 30.04.2019                  V PLATNOSTI 

 

U 19/2018  

Osloviť ŽSK a ZMOS o finálne vyjadrenie k ich účasti na spoločnom Česko-Slovenskom kongrese 

v Ostrave  10. – 12.10.2018 

Z: sekretariát                                                                           T: do 21.9.2018                        SPLNENÉ 

 

U  20/2018 

Osloviť JUDr. Sotolářa z UPJŠ Košice resp. p. Turčányiho zo ZMOS-u ohľadom starostlivosti 

o chodníky hlavne v zimnom období, s prípadným vypracovaním usmernenia ako postupovať pri 

ich údržbe. 

Z: sekretariát, Ing. Krcha                                                          T: do 15.10.2018                     SPLNENÉ 
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U  21/2018 

Zorganizovať spolu  s ekonomickým seminárom aj seminár k poplatkom za odpady. 

 

Z: sekretariát. Ing. Krcha, Ing. Litva,                    T: november 2018           V PLATNOSTI 

U 22/2018 

Mailom informovať účastníkov Česko-Slovenského kongresu v Ostrave: 

- registráciu na kongrese vykonať ihneď po príchode vo vestibule hotela 

- workshop dňa 10.10.2018 v hoteli Clarion začína o 17.00 hod. 

- účasť na kongrese dňa 11.10.2018 v spoločenskom oblečení 

Z: sekretariát                                                                              T: do 3.10. 2018                   SPLNENÉ 

 

U 23/2018 

Zaslať SKS dátum a miesto konania celoslovenského snemu ZOVP v r. 2019.  

Z: sekretariát                                                                              T: 28.09. 2018                      SPLNENÉ 

 

2. Česko – Slovenský kongres  

Krátky prehľad o priebehu kongresu podal prezident ZOVP p. Kuba: 

Kongresu sa zúčastní cca 330 osôb, check-in v hotely Clarion je dňa 10.10.1018 od 14.00 hod., 

workshop pre riaditeľov TS začína o 17.00 hod., účastníci wokshopu dostanú stravenku na večeru.  

Registráciu účastníkov za ZOVP od 14.00 zabezpečí p. Priesterová. Pripomína členom CR 

dochvíľnosť a ich pomoc pri zabezpečí účasti členov ZOVP v kongresovej sále 11.10.2018 na čas 

zahájenia kongresu o 8.30 hod., program je nabitý. Za ZOVP je prihlásených 72 osôb, z toho 23 xčl. 

organizácia, 1x hosť, 7x vystavovateľ, účasť na poslednú chvíľu zrušili  4x čl. organizácia, 1xhosť. 

Štvrtok 11.10.2018 kongres začína 8.15 hod., za predsedníckym stolom bude sedieť Mgr. Kuba 

spolu s ostatnými prezidentmi a Ing. Priesterová  ako prekladateľka pre maďarskú delegáciu MEKA. 

Je potrebné informovať účastníkov kongresu, aby svoju registráciu vykonali ihneď po príchode na 

hotel.  

Piatok 12.10.2018 do 9.30 hod. je odchod spred hotela na exkurziu do Dolných Vítkovic. 

 

3. Seminár ekonómov, Školenie k poplatkom za odpady 
Informoval Ing. Krcha – školiteľ pre ekonomický seminár je zabezpečený na termín 22.11.2018, 

miestom seminára bude hotel Repiská, Demänovská dolina. Všetky potrebné informácie odovzdá 

sekretariátu k technicko-organizačnému zabezpečeniu seminára. 

 

4. Rôzne 

*Mgr. Kuba: k myšlienke zorganizovania seminára na tému “chodníkový zákon“ s výkladom jeho 

aplikácie pre čl. organizácie ZOVP – asi by sme sa tomu mali venovať po tejto zimnej sezóne, keď 

už budú praktické skúsenosti s jeho reálnym uplatnením v praxi. Možno by bolo vhodné namiesto 

seminára, nájsť niekoho, kto by spracoval pre potreby našich čl. organizácií niekto 

usmernenie/návod, ako postupovať, chrániť sa pri náraste výkonov na chodníkoch, prípadných 

úrazoch,  čo mať v operačnom pláne, v zmluve s mestom, ako to mať ošetrené v poistke, ai.   
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*Ing. Krcha: oslovil zástupcu ZMOS-u p. Turčámyiho  k „chodníkovému zákonu“, aká je ich 

predstava o jeho plnení v praxi a ako chcú riešiť plnenie nárastu svojich povinností súvisiacich s ich 

udržiavaním.  

*Ing. Priesterová: absolvovala osobné stretnutie s JUDr. Sotolářom z UPJŠ Košice ohľadom 

starostlivosti o chodníky hlavne v zimnom období, ozrejmila problematiku vyplývajúcu z novely  

zákona, a s tým spojené povinnosti pre členské organizácie ZOVP, ktoré zabezpečujú výkon prác na 

chodníkoch. Požiadala o spracovanie a predloženie cenovej ponuky za spracovanie manuálu pre 

členov ZOVP. Slovný prísľub JUDr. Sotolářa, že ponuku sa pokúsi zaslať do 15.10.2018. 

*Ing. Heško: sa zaujíma, či  so školením ekonómov bude súčasne aj školenie  o poplatkoch za 

odpady, tak ako sa navrhovalo na CR v Šachtičkách a ak je problémom školiteľ, vie doporučiť Ing. 

Ďuriša z OPŽP, ktorý by bol vhodnou osobou 

*Ing. Sojka: ako školiteľa na poplatky za odpady by sme mohli osloviť aj školiteľku z minulého roka 

z BB, Ing. Balkovú 

*Mgr. Kuba: osloví Ing. Litvu a overí, či už má vytypovaného a zabezpečného školiteľa na tému 

poplatkov za odpady  

 *Mgr. Kuba: pripomína, že ešte stále je otvorený pre prihlášky 13. ročník  súťaže o najlepší projekt  

v odpadovom hospodárstve „Zlatý mravec“, súťaží sa   v 5 kategóriach, a to  komunálne odpadové 

hospodárstvo, firemné odpadové hospodárstvo, inovatívne riešenie, environmentálna výchova 

a študentský projekt. Projekty uchádzači môžu tento rok predkladať v predĺženom termíne do 

19.10.2018, víťazi budú vyhlásení na „Dni odpad. hospodárstva“ 21.11.2018. Ako  veľmi seriózny 

kandidát za ZOVP sa mu javí spol. EKOVER so svojim inovatívnym projektom spracovania odpadu. 

 *Ing. Krcha: z dôvodu ukončenia činnosti Ing. Soliara na poste riaditeľa VPS Kežmarok, navrhuje na 

jarnom sneme mu vysloviť poďakovanie za činnosť v celoslovenskej rade ZOVP, ktorej bol členom. 

* Ing. Priesterová: členovia CR mailom boli informovaní o mieste konania jarného snemu  ZOVP 

2019, ktorému najviac z pohľadu termínu, vystavovacích a parkovacích plôch, ubytovacích kapacít 

ako aj z pohľadu cenovej hladiny služieb vyhovuje hotel Atrium v Novom Smokovci. Termín je pre 

ZOVP rezervovaný do 19.10.2018, kedy je potrebné ho potvrdiť.  

Hotel Bellevue nie je vhodný z dôvodu dosť vysokej cenovej hladiny služieb, v čom sa zhodli 

členovia  CR. 

*Ing. Sojka: navrhuje najbližšie zasadnutie CR uskutočniť 22.11.2018 v hoteli Repiská, kde bude 

prebiehať súčasne seminár ekonómov a seminár k poplatkom za odpady. 

 

Uznesenie:  

B) Celoslovenská rada ukladá: 

 

U 24/2018 

Zabezpečiť školiteľa pre seminár  k poplatkom za odpady na termín 22.11.2018,  miestom školenia 

je hotel Repiská. 

Z: Ing. Litva      T: do 20.10.2018 
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U 25/2018  

A) zabezpečiť ponuku a rezerváciu zariadenia a s tým spojených služieb na seminár ekonómov 

a seminár o odpadoch. 

Z: Ing. Krcha, sekretariát    T: do 19.10.2018 

 

B) Vyhotoviť a zverejniť prihlášku na ekonomický seminár a seminár k poplatkom za odpady. 

Z: sekretariát       T: 25.10. 2018 

 

 

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční  dňa v hoteli Repiská-Demänoská dolina, Liptovský 

Mikuláš, dňa 22.11.2018 o 18.00 hod.. 

     

 

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová 

          sekretariát združenia 

 

 

 

 

  

 

                             Mgr. Peter K u b a 

                                                                                                                          prezident  ZOVP SR 

 

                                                                                                            

                                                                                                                   


