
Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
konanej dňa 8. – 9. 6. 2010 v Hoteli U Zelenej lipy Dolný Kubín 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Program rokovania: 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 26. 4. 2010 v Hoteli Plesy Krompachy.  
2. Vyhodnotenie Celoslovenského snemu konaného v dňoch 27. – 28. 4. 2010 v Hoteli Plejsy Krompachy 
3. Rôzne 
4. Uznesenie 
 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 26. 4. 2010 v Hoteli Plesy Krompachy. 
U12/2010  prezident združenia, ako majiteľ účtu v Slovenskej sporiteľni, zmenil podmienky výberu 
hotovosti z bankového účtu i výber bankového výpisu. Hotovosť je možné vyberať v ktorejkoľvek 
pobočke Slovenskej sporiteľne na doklad o výbere s podpismi dvoch oprávnených osôb, bankový výpis je 
možné vyberať i pobočke Slovenskej sporiteľne na Myjave.  
2. Vyhodnotenie Celoslovenského snemu konaného v dňoch 27. – 28. 4. 2010 v Hoteli Plejsy 
Krompachy 
Výber miesta pre poriadanie snemu bol dobrý, priestory pre rokovanie i výstavu boli vyhovujúce, výstavy 
sa zúčastnilo menej vystavovateľov, negatívom podujatia bola neochota personálu plniť požiadavky či už 
na zmenu počtu stravovaných, doplnenie požiadavky na občerstvenie a predčasné ukončenie večernej 
recepcie. 
Hotel Plejsy zaslal faktúru za zle vyfakturovanú spotrebu vína a žiada doplatok vo výške 208 EUR. 
Faktúra bola vrátená so sprievodným listom so zdôvodnením zaplatenia za všetky poskytnuté služby. 
Celoslovenská rada odsúhlasila predložené vyúčtovanie nákladov a výnosov snemu, stotožnila sa 
s textom listu zaslanom vedeniu Hotela Plejsy.  
3. Rôzne 
Ing. Beneš – p. Moravec pripravuje zahraničnú pracovnú cestu na výstavu IFAT do Mníchova, zatiaľ 
nebol vyzvaný zo strany poriadateľov  Oktoberfestu o potvrdenie miest v stanoch počas slávností. 
P. Sojka – zahraničná pracovná cesta na IFAT je organizovaná spoločne so spoločnosťou KOBIT Dolný 
Kubín,  obsadenie miest v stanoch Oktoberfestu by malo byť prednostne pre členov ZOVP. 
Ing. Beneš – 25.6.2010 sa uskutoční 10. ročník turnaja v kolkoch v Trebišove, na ktorom sa plánuje 
zúčastniť, dňa 17.6.2010 sa na Teplom vrchu pri Rimavskej Sobote uskutoční Deň komunálnej techniky 
spoločnosti REDOX Lučenec, v Hoteli Obručná dňa 19.8.2010 bude organizovaný spoločnosťou 
REDOX Lučenec tenisový turnaj. 
Ing. Lehotay – Ing. Cisár, riaditeľ Technických služieb Liptovský Hrádok, oznámil ukončenie členstva 
v združení z dôvodu nesúhlasu uhradenia členského príspevku zo strany zriaďovateľa.  
Ing. Lehotay – k dnešnému dňu nemajú uhradený členský príspevok za rok 2010 TS Detva, PETROMIN 
SK Giraltovce, EKOSERVIS Humenné, TS Levoča DSP BAREX Martin, ELKOPLAST Trenčianske 
Teplice a CAO Teplice. 
Pán Sojka – na výstave EXPO Banská Bystrica bol malý záujem verejnosti o výstavu, perspektívnejšie sú 
výstavy s predvádzaním techniky ako bola výstava organizovaná spoločnosťou ProfiPress na letisku 
v Janíkovciach pri Nitre v máji tohto roku. 
Pán Kuba – podobný problém s vystavovateľmi bol i na veľtrhu v Brne, vystavovatelia dávajú prednosť 
konkrétnym zákazníkom, t.j. perspektívu by mali mať i výstavy poriadané združením počas snemov. 
Ing. Krcha – na sneme ZMOS, hoci to bol jubilujúci snem, sa zúčastnilo veľmi málo vystavovateľov, 
v diskusii odznelo veľa kritických príspevkov na prácu vedenia ZMOS, konkrétna kritika sa vzniesla voči  
podpredsedníčke p. Krakovskej. 
4. Uznesenie 
CR ukladá 
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U13/2010  prezidentovi združenia v Slovenskej sporiteľni požiadať o vydanie platobnej karty k bežnému 
účtu; 
U14/2010 riaditeľovi sekretariátu v budúcnosti do objednávky služieb na snem zakomponovať 
i požiadavku na dobu konania večernej recepcie (do cca 02.00 hod.); 
U15/2010 riaditeľovi sekretariátu zasielať pozvánku na najbližší snem aj elektronicky s vyjadrením 
účasti-neúčasti na sneme; 
U16/2010 riaditeľovi sekretariátu zaslať riaditeľovi spoločnosti Brantner Spišská Nová Ves p. 
Vladimírovi Čechovi členskú prihlášku; 
U17/2010 viceprezidentom združenia osloviť členské organizácie s požiadavkou uhradenia členského 
príspevku za rok 2010. Členská organizácia s nezaplateným členským príspevkom sa nezúčastní 
zahraničnej pracovnej cesty. 
CR schvaľuje 
U18/2010 predložené vyúčtovanie nákladov a výnosov na Celoslovenskom sneme v Hoteli Plejsy 
Krompachy v dňoch 27. -28. 4. 2010; 
U19/2010 ukončenie členstva v združení Technickým službám Liptovský Hrádok v roku 2010. 
 
 
Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční dňa 19. 8. 2010 v Hoteli Obručná pri Lučenci (súčasne sa 
uskutoční i tenisový turnaj štvorhier o Cenu prezidenta ZOVP SR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP                                                                                      prezident ZOVP 
 
 
      V Myjave, 18. 6. 2010         
 
 


