ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 22. 11. 2018, Repiská

Prílohy :


Prezenčná listina
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Jozef Perháč, Ing. Juraj Sojka, Ing. Blažej Litva,
Ing. Július Oleár, Ing. Miroslav Prada
Hostia:
Ing. Juraj Schwarz
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 18. 09. 2018, Ostrava
Termíny zasadnutí CR, akcií v r. 2019
Rôzne
Uznesenie

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 10.10.2018, Ostrava
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
U14/2018
Preveriť a zabezpečiť 100 ks mosadzných odznakov ZOVP.
Z: Ing. Litva, sekretariát
T: zmena termínu do 30.04.2019

V PLATNOSTI

U 21/2018
Zorganizovať spolu s ekonomickým seminárom aj seminár k poplatkom za odpady.
Z: sekretariát. Ing. Krcha, Ing. Litva
T: november 2018
NESPLNENÉ
Dôvod: v pôvodnom čase plnenie úlohy t.j. 2.11.18 zákon o poplatkoch nevyšiel v zbierke zákonov a teda
nebol v platnosti a školenie by nespĺňalo zmysel. Úloha je transformovaná do U 26/2018.

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
SPLNENÉ
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
SPLNENÉ
B) Vyhotoviť a zverejniť prihlášku na ekonomický seminár a seminár k poplatkom za odpady.
Z: sekretariát
T: 25.10. 2018
SPLNENÉ
2. Termíny zasadnutí CR, akcií v r. 2019
Mgr. Kuba informoval členov CR o plánovaných termínoch zasadnutí CR a akcií ZOVP v r. 2019.
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Zasadnutia CR: 14.02.2019 – Oravský Podzámok, 22.05.2019 – Nový Smokovec, jún 2019-Dolný
Kubín, september 2019-deň komunál. techniky Redox, október 2019-v predvečer kongresu ZOVP,
november 2019 – súčasne so seminárom ekonómov
Akcie: návrh od spol. MEVA na prac. cestu do výrobného závodu v Čechách spojenú s návštevou
prevádzky technických služieb,
Ing. Krcha: plánovaný zámer návštevy prevádzok spol. PAS Zábřeh? Dalo by sa to absolvovať pri
ceste do MEVY
Ing. Sojka: Navštívil ho zástupca spol. Kärcher a tiež je tu možnosť zorganizovania prac. cesty
Iné akcie: 22.-24.5.2019 snem ZOVP, jún 2019 – Stan Kobit, august 2019 – tenisový turnaj,
16.5-17.5 - 56. kongres SKS-Valeč ČR, október 2019 – kongres ZOVP, 6.-8.11.2019 – 57.kongres SKS
– Třeboň, ČR
3. Rôzne
*Mgr. Kuba: Kongres v Ostrave hodnotí ako veľmi vydarenú spoločnú akciu ZOVP a SKS za účasti
delegácií z partner. organizácií KFZDOM z Poľska a MEKA z Maďarska. Za ZOVP sa ho zúčastnilo 72
osôb z 21 členských organizácií a od 5-tich vystavovateľov. Prebehlo prac. stretnutie prezidentov
združení ZOVP, SKS, KFZDOM a MEKA, na ktorom sa diskutovalo o spolupráci združení do budúcna.
Maďarská strana informovala o zmluve o spolupráci podpísanej ešte v r. 2001 a navrhovala v nej
pokračovať. SKS (nie je zmluvnou stranou) a ZOVP s ohľadom na dátum vzniku zmluvy navrhli, aby
budúca spolupráca fungovala na základe spoločného Memoranda, v ktorom budú zadefinované
oblasti budúcej spolupráce partnerských združení. Ďalej informoval, že v dňoch 26.-28.11.2018 sa
koná kongres MEKA v meste Hévíz. Zúčastní sa ho on s p. Priesterovou ako prekladateľkou. V jeho
prac. časti budú prezidenti part. združení diskutovať o forme budúcej spolupráce. On za ZOVP
doterajšiu zmluvu vypovie a navrhne spoluprácu združení na báze Memoranda.
* Ing. Perháč: diskusia pri okrúhlom stole v predvečer spoločného kongresu v Ostrave sa mu vidí
ako podnetné a zaujímavé stretnutie na výmenu skúseností z jednotlivých oblasti činností medzi čl.
organizácií
*Ing. Krcha: zúčastnil sa diskusie u okrúhleho stola v Ostrave a má z nej dobrý pocit. Navrhuje
zorganizovať okrúhly stôl v predvečer jarného snemu ZOVP v máji 2019. Uvidíme, aký bude záujem
zo strany členov.
* Ing. Perháč: navrhuje, aby diskusia u okrúhleho stola bola s výlukou vystavovateľov
*Mgr. Kuba: na diskusiu u okrúhleho stola máme aktuálne témy – chodníkový zákon, zákon
o poplatkoch. Navrhuje pre účastníkov diskusie zabezpečiť večeru.
*Ing. Prada: možnosť diskutovať v ako pri okrúhlom stole máme predsa počas snemu, kde po
pracovnej časti je na to priestor v bode „diskusia“, kde je možné diskutovať na akúkoľvek odbornú
tému
Ing. Litva: voľby do orgánov ZOVP - bude posun ich termínu s ohľadom na komunálne voľby? Je to
možné riešiť uznesením členskej schôdze na jarnom sneme a potom v zmysle Stanov ZOVP môže
CR zvolať mimoriadny snem. K tomuto návrhu riešenia v prípade jeho uskutočnenia sa prikláňajú
aj Ing. Sojka, Ing. Krcha a Ing. Perháč.
*Ing. Prada: nesúhlasí s takýmto riešením. Tvrdí, že aj počas predchádzajúcich období, nasledovali
voľby do orgánov ZOVP po komunálnych voľbách a nikdy sa to neriešilo odsunom volieb. Je toho
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názoru, že čas do termínu jarného snemu - máj 2019 je dostatočne dlhý čas na to, aby sa ustálili
pomery po voľbách v jednotl. organizáciách a má za to, že na sneme môžu prebehnúť voľby
v riadnom termíne.
*Ing. Perháč: v prípade, že by začiatkom roka došlo k výrazným zmenám vo vedení čl. organizácií,
navrhuje, aby: A) uznesením čl. schôdze na sneme ZOVP sa posunul termín volieb na máj 2020, B)
v prípade neprijatia uznesenia čl. schôdzou podľa A), zvolať mimoriadny snem na jeseň 2019, čo je
v kompetencii CR
*Ing. Krcha: seminár ekonómov 22.11.2018 je na tému Zákon o DPH a školiteľkou je Ing. Soňa
Ugróczy
*Mgr. Kuba: informoval, že o partnerstvo na sneme v r.2019 prejavili záujem spoločnosti Slovanet,
Kofis Leasing, Commander services
*Ing. Priesterová: navrhuje počas prezentácie vystavovateľov na jarnom sneme – popoludní na
vonkajšej terase hotela Atrium riešiť občerstvenie formou slaného pečiva, syrov a nápojov
*Mgr. Kuba: zúčastnil sa odovzdania cien 13. ročníka súťaže o najlepší projekt v odpadovom
hospodárstve „Zlatý mravec“. Tohtoročnej súťaže sa nezúčastnil žiadny člen ZOVP. Verí, že budúci
rok 2019 tomu tak nebude, a že medzi členmi združenia sa nájde vhodný kandidát.
*Ing. Krcha: z dôvodu ukončenia činnosti Ing. Soliara na poste riaditeľa VPS Kežmarok, navrhuje na
jarnom sneme vysloviť mu poďakovanie za činnosť v celoslovenskej rade ZOVP, ktorej bol členom.
* Ing. Priesterová: navrhuje odovzdanie plakety Ing. Soliarovi na sneme za prácu v ZOVP
*Mgr.Kuba: Ing. Soliar nám vie zabezpečiť hudobný program na sneme ZOVP v r.2019
*Ing. Oleár: navrhuje pozvánku na akcie združenia, hlavne snem a kongres adresovať priamo na
meno štatutára čl. organizácie
*Mgr.Kuba: informoval členov CR o odmenách za rok 2018 za prácu pre združenie. Po odobrení ich
správnosti, budú tieto odmeny poukázané členom CR.
Uznesenie:
Celoslovenská rada ukladá:
U 26/2018
Kontaktovať Ing. Galoviča ohľadom termínu školenia k poplatkom za odpady. Zabezpečiť miesto
školenia a jeho organizáciu.
Z: prezident, sekretariát
T: 01 – 02/2019
U 27/2018
Zabezpečiť ocenenie - plaketu pre Ing. Soliara, odovzadanie plakety na jarnom sneme.
Z: sekretariát
T: do 20.05.2019
U 28/2018
Spracovať plnenie rozpočtu za rok 2018.
Z: sekretariát

T: najbližšie zasadnutie CR
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U 29/2018
Pripraviť rozpočet na rok 2019.
Z: sekretariát
T: najbližšie zasadnutie CR
U 30/2018
Zabezpečiť poukázanie odmien za rok 2018
Z: sekretariát
T: december2018
U 31/2018
A) Stanoviť termín a miesto pre kongres ZOVP v r.2019
Z: sekretariát
T: máj 2019
B) určiť tému na kongres ZOVP 2019
Z: CR

T: máj 2019

U 32/2018
Preveriť u pozvánky na snem, kongres, akcie možnosť, aby táto bola vystavovaná na meno
štatutára členskej organizácie.
Z: správca www stránky
T: marec 2019
U 33/2018
Spracovať prehľad termínov zasadnutí CR, akcií ZOVP v r.2019.
Z: sekretariát
T: najbližšie zasadnutie CR

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 14.02.2019 o v penzióne Racibor, Oravský
Podzámok. Čas konania zasadnutia CR sa upresní mailom alebo SMS-kou.

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter K u b a
prezident ZOVP SR
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