
Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
konanej dňa 2. - 3. 2. 2011 v Hoteli Ski Záhradky Jasná  

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Program rokovania: 
 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 9.12. 2010 v Hoteli Lipa Stará Turá 
2. Príprava spoločného jarného snemu 14. - 15. 4. 2010 v Hoteli Allvet Vyškov   
3. Pracovné stretnutie s ministrom ŽP 
4. Príprava seminára verejné obstarávanie, elektronické aukcie 
5. Rôzne 
6. Uznesenie 

 
 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 9.12. 2010 v Hoteli Lipa Stará Turá 
 
U42/2010 na základe zaslaného listu pracovné stretnutie na Recyklačnom fonde sa uskutočnilo 
11.1.2011; 
U43/2010 prihlasovací formulár  pre účasť na jarnom sneme na internetovej stránke bude pripravený do 
1.3.2011 
U44/2010 náklady a výnosy seminára Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností boli 
zaúčtované; 
U45/2010 výdavok vo výške 406,20 EUR za zabezpečenie zahraničnej pracovnej ceste na výstavu IFAT 
Mníchov Slovenským združením vynálezcov a zlepšovateľov Bratislava bol uhradený a zaúčtovaný; 
U46/2010 výdavok na zakúpenie ceny do tomboly na 5. Ples odpadárov dňa 5.1.2011 bol zakúpený vo 
výške 139 EUR; 
U47/2010 voľby do orgánov združenia sa uskutočnia na jesennom celoslovenskom sneme. 
 
2. Príprava spoločného jarného snemu 14. - 15. 4. 2010 v Hoteli Allvet Vyškov   
 
Dňa 26.1.2011 prezident združenia a p. Kuba si za účasti predsedu SVPS Ing. Mynářa prezreli priestory 
pre konanie jarného snemu vo Vyškove. Priestory pre zasadnutie snemu v Hoteli „Selský dvůr“ sú 
vyhovujúce, združenie bude hradiť prenájom priestorov a obed pre účastníkov, večerný raut bude v réžii 
partnerského združenia. Po ukončení pracovnej časti snemu a obeda bude zabezpečený presun autobusom 
do Hotela Allvet na miesto spoločného zasadnutia, ktoré začne prednáškou zástupcov APWA a zástupcov 
Nového Zélandu, prezentáciou vystavovateľov, výstavou komunálnej techniky a večernou recepciou.  
Dňa 13.4.2011 sa uskutoční zasadnutie CR, vzhľadom na to, že partnerská organizácia pripravuje 
spoločnú večeru, návštevu pivovaru a turnaj v bovlingu aj so zástupcami APWA a N. Zélendu,  
zasadnutie CR  sa uskutoční o 15.00 hod.  
Zasadnutie snemu začne o 9.00 hod. s programom: voľba komisií, správou o činnosti, správou 
o hospodárení a správou revíznej komisie, aktuálnou informáciou zo spolupráce združenia s APOH, RF, 
Ministerstvom ŽP a Výborom NRSR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, diskusiou a uznesením, 
pracovnú časť bude nutné ukončiť do 11.00 hod, hneď obed a presun do Hotela Allvet, kde o 12.30 hod. 
začne spoločné zasadnutie. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách v cene za izbu 1050 Kč, 
platba v českých korunách alebo platobnou kartou, rezerváciu je nutné uskutočniť do 15.3.2011, 
rezervácia je individuálna pod menom zovp. 
Vzhľadom na to, že sa neuskutoční voľba do orgánov združenia, regionálne snemy nebudú zvolávané. 
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3. Pracovné stretnutie s ministrom ŽP 
 
Prezident združenia sa zúčastnil pracovného rokovanie s ministrom ŽP, za účasti prezidenta A.P.O.H. 
RNDr. Krasneca,  dňa 18.1.2011. Okruh téz pracovného stretnutia: perspektíva Recyklačného fondu, 
úprava poplatkov za uloženie odpadov, potvrdenia o zhodnotení odpadov, environmentálny fond, 
participácia združení na pripravovanej legislatíve MŽP. Prezident združenia hodnotil pracovné stretnutie 
ako prospešné pre zúčastnených s možnosťou ďalšej spolupráce v budúcnosti. 
 
4. Príprava seminára verejné obstarávanie, elektronické aukcie 
 
Seminár o verejnom obstarávaní je aktuálne zorganizovať, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní sa 
dotýka čoraz viac členských organizácií či už ako obstarávateľov, tak i záujemcov. Nakoľko novela 
zákona je v schvaľovacom procese, seminár by sa mal uskutočniť v termíne do 60 dní od jeho uverejnenie 
v Zbierke zákonov. Riaditeľ sekretariátu bude sledovať tento legislatívny proces a predstihu osloví 
školiteľa Úradu pre verejné obstarávanie s požiadavkou uskutočnenia seminára. 
   
5. Rôzne 
 
Ing. Gaboň: dňa 11.1.2011 Ing. Beneš, Ing. Krcha a Ing. Gaboň sa zúčastnili pracovného rokovania na 
Recyklačnom fonde za účasti predsedu Správnej rady RF Ing. Dlhopolčeka a riaditeľa RF Ing. Líšku. 
Predstavitelia RF obhajovali opodstatnenosť RF, trvajú naďalej na názve RF, sú pripravení zmeniť pomer 
prostriedkov v prospech Všeobecného sektora RF, sú ochotní vynaložiť finančné prostriedky na 
tematickú úlohu pre zistenie nákladovosti separovaného zberu, ponúkajú odborné miesto pre zástupcu 
združenia v orgánoch RF. 
P. Sojka: k problematike zverejňovania, faktúr, objednávok a zmlúv spoločností s účasťou samosprávy by 
bolo potrebné zistiť záujem členskej základne, a v prípade záujmu, zorganizovať pracovné stretnutie 
s vysvetlením ustanovení zákona. 
Ing. Beneš: tohtoročný Ples odpadárov možno považovať za vydarenú akciu, jeho význam je 
i v spoločenskej stránke.  
Ing. Gaboň: nový kolektívny systém ASEKOL v oblasti elektroodpadu oslovuje technické služby 
s ponukou spolupráce, Zberné suroviny ponúkajú spoluprácu dokonca pri nakladaní s nebezpečnými 
odpadmi. 
Ing. Veselka: povinnosť zverejňovať na internetovej stránke uzatvorené zmluvy, dodatky, faktúry 
a objednávky povinnými osobami rieši zákon 546/2010 Z.z.   
P. Sojka: pri príprave pracovnej cesty na Oktoberfest organizáciu v réžii združenia, organizovať len jeden 
autobus s dvomi vodičmi. 
Ing. Beneš: p. Moravec pripravuje zoznam akcií v tomto roku, CR rozhodne o výbere akcií v tomto roku. 
P. Kuba: zákon o odpadoch by mal byť prijatý do konca roku 2011, bude vytvorených 9 pracovných 
skupín pri jeho tvorbe. 
 
6. Uznesenie 
 
CR ukladá: 
 
U1/2011 riaditeľovi sekretariátu objednať ubytovanie pre celoslovenskú radu v Hoteli Selský  dvůr na dni 
13. a 14. 4.2011; 
U2/2011 riaditeľovi sekretariátu zaslať Ing. Kostelníkovi zoznam mailových adries vystavovateľov 
pozývaných na snem ZOVP SR; 
U3/2011 riaditeľovi sekretariátu zaslať list Recyklačnému fondu so žiadosťou o zabezpečenie 
a vyhlásenie  tematickej  úlohy  „Náklady na separovaný zber“,  na ktorej  bude  združenie  participovať a  
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výsledkom ktorej by malo byť zistenie objektívnych nákladov na separovaný zber a ich sanovanie z 
rozpočtu Všeobecného sektora RF. Tiež prejaviť záujem delegovať do orgánov RF zástupcu združenia; 
 
U4/2011 riaditeľovi sekretariátu osloviť lektora Úradu verejného obstarávania a v prípade prijatia novely 
zákona o verejnom obstarávaní zorganizovať seminár do 60 dní od jeho zverejnenie v Zbierke zákonov; 
 
U5/2011 riaditeľovi sekretariátu osloviť členskú základňu s požiadavkou či je záujem o zorganizovanie 
výkladu zákona o povinnosti zverejňovať uzatvorené zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky a faktúry; 
 
U6/2011 riaditeľovi sekretariátu overiť účasť štátneho tajomníka MŽP ČR na sneme vo Vyškove 
a v prípade účasti pozvať štátneho tajomníka MŽP SR RNDr. Cimermana na snem; 
 
U7/2011 riaditeľovi sekretariátu do 1.3.2011 rozposlať členským organizáciám pozvánky na snem 
s upozornením na rezerváciu ubytovania do 15.3.2011. 
 

CR deleguje: 
 
U8/2011 Ing. Litvu a Ing. Krchu na pracovné rokovanie dňa 17.2.2011 so zástupcami  A.P.O.H. a RURP 
(Republiková únia recyklačného priemyslu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP SR                                                                                 prezident ZOVP SR 
 
 
 
      V Myjave, 6. 2. 2011         


