
Zápis  
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
konanej dňa 31. 3. – 1. 4. 2010 v Hoteli Plesy Krompachy.  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
Program rokovania: 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 19. – 20. 1. 2010 v Penzióne Racibor Oravský 
Podzámok 
2. Príprava jarného Celoslovenského snemu 
3. Rôzne 
4. Uznesenie 
 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 19. – 20. 1. 2010 v Penzióne Racibor Oravský 
Podzámok 
U1/2010 zmena vložného na snemy pre vystavovateľov po prekonzultovaní so zástupcami spoločností  
Kobit D. Kubín a Redox Lučenec bude odsúhlasená na dnešnom zasadnutí; 
U2/2010 jarného Celoslovenského snemu sa uskutoční v stredisku Plejsy pri Krompachoch; 
U3/2010 je predpoklad uskutočniť jesenný celoslovenský snem v lokalite Senica alebo kúpele Smrdáky; 
U4/2010 odborný seminár o odpadoch sa uskutočnil 25.3.2010 v Piešťanoch;   
U5/2010 p. Moravec pripravuje technické zabezpečenie pracovnej cesty (ubytovanie, vstupenky, 
stravovanie) na výstavu IFAT do Mníchova a návštevu Oktober festu. 
2. Príprava jarného Celoslovenského snemu 
Priestory hotela pre pracovnú časť snemu, pre spoločenskú časť i pre vystavovateľov sú dostačujúce, 
kapacita ubytovania je postačujúca (nutnosť obsadiť izby na plnú kapacitu). 
Vedenie snemu: Ing. Priesterová 
Program snemu: prezencia, pracovná časť, prezentácia vystavovateľov, obed, výstava na voľnej ploche, 
posun začiatku spoločenského večera na 19-tu hodinu.  
Propagačné predmety: igelitka a propagačný bulletin Mesta Krompachy Ing. Perháč, reklamný predmet 
Ing. Lehotay. 
Téma snemu: Ing. Gaboň, Ing. Litva – kalkulácia nákladov na separovaný zber, kritický stav separácie na 
Slovensku, zber elektroodpadu, zákon o pohrebných službách. 
Stravovanie: káva, minerálka, miestna špecialita (Ing. Perháč) počas rokovania, obed, večer švédske 
stoly; vlastné víno (pp. Sojka a Kuba), podávanie stravy bude i v stánkoch spoločností KOBIT a REDOX 
počas výstavy. 
Vystavovatelia: priľahlé parkoviská k hotelu kvôli elektrickej prípojke  obsadia so stanmi spoločnosti 
KOBIT a REDOX, trávnaté plochy vystavovatelia s mechanizmami na údržbu zelene, spevnené plochy 
ostatní vystavovatelia (organizácia pp. Sojka a Kuba). 
Prezencia, výber vložného: p. Černáková, 2 pracovníčky Brantner Krompachy. 
Večerný program: Krompašan, 20. min. program, potom len hudba (náklad cca 150 EUR), tombola. 
3. Rôzne 
Ing. Drábik – tenisový turnaj v Obručnej sa uskutoční v druhej polovici augusta.   
Ing. Krcha – seminár o odpadoch bol poriadaný termínovo neskoro, došlo i k zmene lektorov na úkor 
kvality, pozitívom seminára bola diskusia a osobné kontakty zúčastnených zástupcov členských  
organizácií.  
Ing. Korenko – pre poriadanie seminárov v budúcnosti bude treba striedať lokality. 
Pán Sojka – prínosom seminára o odpadoch v budúcnosti by bolo vystúpenie zástupcu inšpekcie 
životného prostredia s upozornením na najčastejšie oblasti porušovania zákona v praxi. 
Ing. Prada – kombinovať dva semináre súčasne, prípadne seminár spojiť s výstavou, aby sa zabezpečila 
väčšia účasť poslucháčov.   
 



-2- 
 
Ing. Krcha – na sneme diskutovať o možnosti platiť zálohu na semináre a snemy, ktorá by znamenala 
záväzok účasti. V prípade neúčasti by sa nevracala a kryla by náklady na vopred objednané služby.  
4. Uznesenie 
CR ukladá 
U6/2010 riaditeľovi sekretariátu pozvať na snem primátorku Krompách, Ing. Fábryho, manželov 
Drankaľukových a po dohode s Ing. Perháčom predstaviteľov podnikateľských subjektov v Meste 
Krompachy a Spišská Nová Ves; 
U7/2010 riaditeľovi sekretariátu zabezpečiť pre účastníkov snemu a hostí propagačný predmet s logom 
združenia; 
U8/2010 riaditeľovi sekretariátu distribuovať pozvánku na snem aj elektronickou formou; 
U9/2010 riaditeľovi sekretariátu v spolupráci s p. Kubom adresár členských organizácií sprístupniť bez 
nutnosti použitia hesla;  
U10/2010 riaditeľovi sekretariátu zorganizovať v tomto roku ešte jeden seminár o odpadoch i za účasti 
zástupcu inšpekcie životného prostredia 
CR schvaľuje 
U11/2010 náklady a výnosy seminára Zákon o odpadoch a obaloch, náklady na občerstvenie a stravu a 
prenájom miestností hradiť z vložného účastníkov seminára, náklady na lektorov hradiť z rozpočtu 
združenia. 
U12/2010 zmenu vložného na snem nasledovne: vložné pre prezentujúcu firmu v interiéri na 20 a 70 
EUR, vložné pre vystavujúcu firmu na voľnej ploche  na 100 a 200 EUR, stravné pre vystavujúcu firmu 
za ďalšieho účastníka na 20 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP                                                                                      prezident ZOVP 
 
 
 
 
      V Myjave, 6 4. 2010         
 
 


