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ZÁPISNICA 
 

z rokovania Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR  
 
 

konaného dňa 25.04.2013 v hoteli Senec, Slnečné jazerá Senec 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Prezenčná listina  

 Príloha č. 1 – Správa o činnosti združenia ku dňu 31. 12. 2012 

 Príloha č. 2 – Plnenie rozpočtu ku 31. 12. 2012 

 Príloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2013 

 Príloha č. 3 – Plán práce na rok 2013 

 Príloha č. 4 – Zmeny vnútorných predpisov 

 Príloha č. 5 – Smernica o paušálnych náhradách 
 
 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program rokovania Celoslovenského snemu: 
 

1. otvorenie, pozdravy hostí, kontrola uznášaniaschopnosti 
2. schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov, 

voľba komisií (návrhová, mandátna, volebná) 
3. správa o činnosti združenia k 31.12.2012 
4. správa o hospodárení združenia k 31.12.2012 
5. správa revíznej komisie k 31.12.2012 
6. návrh plánu práce a rozpočtu združenia pre rok 2013 a jeho schválenie 
7. diskusia 
8. návrh na zmenu stanov ZOVP a súvisiace návrhy (zmena štatutárov, zmena sídla,) a ich schválenie 
9. návrhy vnútorných predpisov a ich schválenie 
10. záver 
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1. Otvorenie, pozdravy hostí, kontrola uznášaniaschopnosti 
  

 Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril prezident združenia Mgr. Peter Kuba, ktorý privítal 
prítomných delegátov a hostí snemu. Rokovanie snemu viedol viceprezident Miroslav Sojka. Na 
úvod rokovania pozdravy snemu predniesli podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo 
a ŽP – p. Košútová a podpredsedníčka ZMOS-u p. Krakovská, 
 

 Zo 64 členských organizácií bolo na sneme prítomných 34 štatutárnych zástupcov členských 
organizácií, čo predstavuje účasť 52,5% všetkých členov združenia - snem bol uznášania schopný, 

 

 Delegáti snemu jednomyseľne zvolili za predsedajúceho snemu Miroslava Sojku, vypracovaním 
a podpisom zápisnice zo snemu poverili Mgr. Petra Kubu, prezidenta združenia spolu s 1 členom 
návrhovej komisie, 
 
 

2. Schválenie programu, prijatie nových členov, ukončenie členstva niektorých členov, voľba komisií 
(návrhová, mandátna, volebná) 

  

 Delegáti snemu jednomyseľne schválili program rokovania snemu bez pripomienok. 
 

 Delegáti snemu jednomyseľne schválili za členov spoločnej mandátnej  a volebnej komisie: 
Ing. Balúch, TEKOS Malacky;  
Ing. Ľubomír Krcha, VEPOS Nováky;  
Ing. Ondrej Korenko, BRANTNER Poprad; 

 

 Delegáti snemu jednomyseľne schválili za členov návrhovej komisie: 
Ing. Tomáš Gaboň, TS Brezno; 
Ing. Kristína Priesterová, KOSIT Košice; 
Ing. Gabriel Klokner, VPP Senec; 

 

 Delegáti snemu na návrh celoslovenskej rady jednomyseľne schválili prijatie nových členov ZOVP: 
UNIPA Prievidza, tek.trade Česko, LMM Bratislava, Ekover Krompachy a MAN Truck & Bus Slovakia; 

 

 Delegáti snemu na návrh celoslovenskej rady jednomyseľne schválili ukončenie členstva v ZOVP: 
Brantner Krompachy, EKOS Stará Ľubovňa, TS Námestovo, TS Čadca;  

 
 
3. Správa o činnosti združenia k 31. 12. 2012 

 

 Správu o činnosti predniesol prezident združenia Mgr. Peter Kuba. Vo svojom vystúpení zhodnotil 
činnosť združenia za rok 2012. Správa o činnosti združenia tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
Delegáti snemu vzali správu na vedomie bez pripomienok. 

 
 
4. Správa o hospodárení združenia k 31. 12. 2012 

 

 Správu o hospodárení združenia, plnenie rozpočtu za rok 2012 predniesol prezident združenia. 
Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Delegáti snemu vzali správu na vedomie bez pripomienok. 
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5. Správa revíznej komisie k 31. 12. 2012   
 

 Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Ing. Anton Veselka, a v nej skonštatoval, že vedenie 
účtovníctva je v súlade so zákonom o účtovníctve i v súlade s internými predpismi združenia. 
Delegáti snemu vzali správu na vedomie bez pripomienok. 
 

 
6. Návrh plánu a rozpočtu združenia pre rok 2013  
 

 Návrh plánu práce a návrh rozpočtu boli predložené delegátom na sneme v tlačenej forme. 
Rozpočet združenia na rok 2013 je postavený ako vyrovnaný.  
Delegáti snemu návrh plánu práce i návrh rozpočtu jednomyseľne schválili.  

 
 
7. Diskusia 
 

 Ing. Tomáš Gaboň, TS Brezno – otázka na p. Krakovskú a p. Košútovú – ako prebieha príprava 
nového zákona o odpadoch 

 RNDr. Peter Krasnec, PhD, prezident APOHu – informoval účastníkov snemu o neochote 
pracovníkov MŽP SR zaradenia nášho člena do komisie na prípravu nového zákona o odpadoch 

 
 
8. Návrh na zmenu stanov a súvisiace návrhy 

 
Celoslovenský snem ZOVP SR jednomyseľne schválil nasledovné uznesenia: 
 

 Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje ukončenie svojej činnosti ako organizácie zamestnávateľov 
registrovanej MVSR v registri Odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií a zároveň 
potvrdzuje zachovanie právneho statusu združenia ako záujmového združenia právnických osôb 
registrovaného ObÚ Bratislava. Celoslovenský snem týmto poveruje prezidenta ZOVP, aby 
zabezpečil vykonanie zmien v príslušných registroch. (výmaz ZOVP SR z registra Odborových 
organizácií a zamestnávateľských organizácií vedeného MV SR a vykonanie zmien v registri 
Záujmových združení právnických osôb vedeným ObÚ Bratislava), 
 

 Celoslovenský snem ZOVP SR potvrdzuje zmenený názov zduženia z pôvodného: Združenie 
organizácií verejnoprospešných záujmov SR na nový názov: Združenie organizácií verejných prác 
Slovenskej republiky, 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje zmenu sídla združenia z pôvodného: Hanulova 5, 841 02 
Bratislava na nové sídlo: Fándlyho 3, 903 01 Senec, 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR potvrdzuje vo funkcii ako prezidenta a štatutárneho zástupcu 
združenia Mgr. Petra Kubu, nar.: 30.07.1972, RČ: 720730/7008, bytom: Rohatecká 13, 
909 01 Skalica a zároveň potvrdzuje ukončenie pôsobenia ako štatutárnych zástupcov združenia 
u nasledovných osôb: Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Peter Beneš, Viola Drankaľuková, Ján Findiš, 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR potvrdzuje podľa Stanov ZOVP SR existenciu nasledovných orgánov 
ZOVP SR: celoslovenský snem, celoslovenská rada, prezident, viceprezidenti, regionálne kolégiá, 
revízna komisia, 
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 Celoslovenský snem ZOVP SR potvrdzuje nasledovné oblasti činnosti združenia: 
1. Poradenská, konzultačná, informačná, prednášková vzdelávacia a publikačná činnosť v oblasti 

verejných prác a služieb a ochrany životného prostredia miest a obcí vrátane spolupráce 
s médiami. 

2. Predkladanie návrhov na zmenu právnych a technických predpisov, návrhov a koncepcií rozvoja 
a pracovných podkladov pre uvedené oblasti činností.  

3. Presadzovanie spoločných záujmov členov združenia, spolupráca s orgánmi štátnej správy 
a samosprávy a spolupráca s partnerskými organizáciami v zahraničí. 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR jednomyseľne v zmysle zmien uvedených vyššie schválil nové Stanovy 
Združenia organizácií verejných prác Slovenskej republiky. 

 
 
Celoslovenský snem vzal na vedomie nasledovné skutočnosti: 

- Stav členskej základne k 20. 9. 2012 : 64 členských organizácií 
- Stav členskej základne k 25. 4. 2013 : 65 členských organizácií    
- Organizácie novoprijaté :  5 
- Organizácie s ukončeným členstvom : 4 

 
9. Návrhy vnútorných predpisov 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR schválil Zásady hospodárenia združenia v znení, ktoré tvorí prílohu 
zápisnice zo Zasadnutia Celoslovenského snemu konaného dňa 25.04.2013 v Senci. 

 

 Celoslovenský snem ZOVP SR schválil Smernicu o paušálnych náhradách v znení, ktoré tvorí prílohu 
zápisnice zo Zasadnutia Celoslovenského snemu konaného dňa 25.04.2013 v Senci. 

 
10. Záver 
 

 Predsedajúci rokovania snemu Miroslav Sojka poďakoval zástupcom členských organizácií za účasť 
na rokovaní snemu a zasadnutie ukončil. 

 
 
V Senci, dňa 25.04.2013 
 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Mgr. Peter Kuba      Ing. Gabriel Klokner 
prezident ZOVP SR      člen návrhovej komisie 
 
 
 

 

 



Správa o činnosti združenia k 31. 12. 2012 
 
 
1. Členská základňa 

 
V hodnotiacom období, za rok 2012, je členská základňa stabilizovaná a stabilizovaný je aj 

pomer medzi organizáciami poskytujúcimi verejnoprospešné služby a obchodnými organizáciami. 
Naším cieľom je osloviť ďalšie organizácie, ktoré sa zaoberajú verejnoprospešnými službami, 
s ponukou členstva v našom združení.  

Vieme, že dve spoločnosti požiadali o vystúpenie zo združenia (Brantner Krompachy, EKOS 
Stará Ľubovňa) a dve spoločnosti budú vylúčené pre nezaplatenie členského príspevku za rok 2012 
(TS Námestovo, TS Čadca). Naopak, privítame medzi nami nových členov a to : UNIPA Prievidza, 
tek.trade Česko, LMM s.r.o. Bratislava a Man Truck & Bus Slovakia s.r.o. Bratislava a Ekover 
Krompachy. 

Tým sa počet členov v tomto roku uzavrie na 65 členov. 
 

2. Celoslovenská rada ZOVP SR 
 

CR sa počas roka zišla 7 krát, kde prerokovala niektoré témy :  

 Organizácia pracovnej cesty IFAT do Mníchova 

 Organizácia jarného snemu v Starej Ľubovni a jesenného snemu v Demänovskej doline 

 Oprava registrácie združenia + zmena sídla združenia. Tým je spojená i oprava stanov 
a zaregistrovanie na MV SR 

 Organizácia pracovnej cesty spolu so SVPS na kongres APWA v USA 

 Organizácia tohto spoločného snemu so SVPS 

 Aktualizácia adresára. Na konci tohto roka bude vydaný tlačený adresár firiem, kde budú 
uverejnené informácie o združení ale i členoch združenia. Preto treba zaktualizovať tieto 
údaje, niekde chýbajú telefóny, správne adresy atď. Každá organizácia si dokáže tieto údaje 
zmeniť sama, ak vie svoje prihlasovacie meno a heslo do systému. Ak tieto údaje zabudla, 
alebo ich ešte nemá, ozvite sa mailom na sekretariát združenia 

 Vytvorenie pracovných skupín – sekcií, ktoré už i vykazujú činnosť : 
sekcia OH – novela zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, seminár o zálohovaní PET fliaš,    
spracovala Upozornenie na dôležité zmeny niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktoré 
platia od 1.1.2013 a sú na www, verejne sme deklarovali nesúhlas so zriadením expertnej 
skupiny pre odpady pri MŽP,  pripravujeme školenie k novele zákona alebo k hotovému 
zákonu o odpadoch. 
sekcia DOPRAVA – 2x Školenie referentov a dispečerov dopravy, zverejnenie právneho 
výkladu zákona o Zabezpečovanie schodnosti chodníkov v zime na www. 
sekcia EKONOMIKA – SEMINÁR - Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností 
sekcia PRACOVNÉ CESTY – pracovná cesta na výstavu ŽP v Mnívhove – IFAT, tematická 
pracovná cesta "Životné prostredie v praxi", Mníchov 

 Združenie sa spolupodieľalo i na tenisovom turnaji o pohár prezidenta ZOVP. Organizátorom 
tohto turnaja bola firma REDOX Lučenec. Turnaj prebehol vo veľmi dobrej atmosfére, bez 
zranení, s prísľubom pokračovania ďalšieho ročníka.   

  



3. Sekretariát združenia 
 

 Od 1.7.2012 sekretariát združenia prešiel pod sekretariát prezidenta - nové sídlo 
sekretariátu 

 Rozposlanie ponuky členstva v združení vytypovaných spoločnostiam 

 Od 1. 7. 2012 účtovníctvo ZOVP vedie účtovnícka profesionálna firma so sídlom v Skalici 

 Boli rozoslané upomienky tým organizáciám, ktoré do konania snemu nemali zaplatený 
členský príspevok. Tieto organizácie sú označené i v adresári členov na stránkach 
www.zovp.sk 

 Bežná agenda (úhrady a vystavovanie faktúr, príprava účtovných podkladov, platby 
poisťovaniam, poštová i mailová korešpondencia, príprava podkladov na CR a snem ZOVP, 
vypracovanie zápisníc, príprava rozpočtu ...) 
   

 
4. Prezident združenia 

 

 Pracovné stretnutie s pracovníkmi MV SR ohľadom opravy registrácie združenia 

 V spolupráci so sekciou OH boli vypracované pripomienky k novele zákona o odpadoch 

 Spoločné pracovné stretnutie s prezidentom organizácie APOH so štátnym tajomníkom MŽP 
p. Ing. Ferenczom a generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia 
a riadenia p. Juríkom. Boli predstavené obidve organizácie, naše poslanie, naše ciele 

 Účasť na zasadnutí APWA v USA 
 
 

5. Pripravujeme 
 
• Pracovná cesta NEMECKO – spolu s SVPS 
• Školenie o novej novele zákona o odpadoch alebo hotového zákona o odpadoch 
• Školenie pripravovaných zmenách v ekonomike 
• Participácia na „Plese Odpadárov“ v Bratislave 
• Tenisový turnaj v spolupráci s firmou REDOX 
• Futsalový turnaj v Senici 

  



Plnenie rozpočtu 2012 
 

 
 

o DOVP – dohoda o vykonaní práce 
o ÚP – úrazové poistenie  

 
 
  

PRÍJMY  Plán 2012  Skutočnosť   Rozdie l   Plnenie  v % 

členský príspevok 21 248.00       19 699.00           1 549.00          93%

vložné na snemy a prezentácie 5 000.00         4 635.00             365.00             93%

vložné na odborné semináre a školenia 800.00            70.00                   730.00             9%

vložné na pracovné cesty 36 500.00       33 001.00           3 499.00          90%

predaj služieb, reklama 50.00               -                        50.00               0%

ostatné príjmy, úroky na BÚ 10.00               3.98                     6.02                  40%

PRÍJMY SPOLU 63 608.00  57 408.98     6 199.02     90%

VÝDAVKY  Plán 2012  Skutočnosť   Rozdie l   Plnenie  v % 

odmeny členom CR, členom združenia 3 800.00         3 502.52             297.48             92%

odmeny členom za publikačnú činnosť 200.00            243.00                 43.00 -              122%

vedenie sekretariátu 4 800.00         3 661.75             1 138.25          76%

poštovné, internet, banka, administratíva 600.00            364.97                 235.03             61%

vedenie účtovníctva 300.00            350.00                 50.00 -              117%

celoslovenské snemy 5 500.00         5 917.30             417.30 -            108%

odborné školenia, semináre 2 000.00         2 323.94             323.94 -            116%

pracovné cesty 37 500.00       24 907.08           12 592.92       66%

stravné+nájomné CR, RK, sekcií 1 600.00         540.91                 1 059.09          34%

www stránka 600.00            600.00                 -                     100%

HW, SW, IT ZOVP 1 500.00         238.21                 1 261.79          16%

ostatné výdavky (reklamné predmety, inzercia, réžia) 1 200.00         462.71                 737.29             39%

podpora kultúrnych a športových podujatí 2 000.00         600.00                 1 400.00          30%

odvody z DOVP, ÚP, daň z príjmu 1 500.00         2 451.24             951.24 -            163%

VÝDAVKY SPOLU 63 100.00  46 163.63     16 936.37   73%

Plán 2012 Skutočnosť

PRÍJMY - VÝDAVKY 508.00    11 245.35  

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 01.01.2012 30.08.2012 31.12.2012

banka 7 400.62         28 792.31           11 474.23       

pokladňa 41.18               324.20                 228.88 -           

PLNENI E ROZPOČTU, ku dňu 31.12.2012



Návrh rozpočtu na rok 2013 
 

 
  

PRÍJMY  Plán 2013  Skutočnosť   Rozdie l   Plnenie  v % 

členský príspevok 20 828,00        -                        0%

vložné na snemy a prezentácie 10 000,00        -                        0%

vložné na odborné semináre a školenia 200,00              -                        0%

vložné na pracovné cesty 12 000,00        -                        0%

predaj služieb, reklama 50,00                -                        0%

ostatné príjmy, úroky na BÚ 6,00                  -                        0%

PRÍJMY SPOLU 43 084,00   -                 0%

VÝDAVKY  Plán 2013  Skutočnosť   Rozdie l   Plnenie  v % 

odmeny členom CR, členom združenia 4 500,00          -                        0%

odmeny členom za publikačnú činnosť 400,00              -                        0%

vedenie sekretariátu 1 800,00          -                        0%

poštovné, internet, banka, administratíva 500,00              -                        0%

vedenie účtovníctva 600,00              -                        0%

celoslovenské snemy 12 000,00        -                        0%

odborné školenia, semináre 3 000,00          -                        0%

pracovné cesty 14 474,00        -                        0%

stravné+nájomné CR, RK, sekcií 1 000,00          -                        0%

www stránka 600,00              -                        0%

HW, SW, IT ZOVP 200,00              -                        0%

ostatné výdavky (reklamné predmety, inzercia, réžia) 1 000,00          -                        0%

podpora kultúrnych a športových podujatí 2 000,00          -                        0%

odvody z DOVP, ÚP -                     -                        

odvody SP, ZP

daň z príjmu 1 010,00          0%

VÝDAVKY SPOLU 43 084,00   -                 0%

PRÍJMY - VÝDAVKY -           -             

PLÁN ROZPOČTU na rok 2013



Plán práce na rok 2013 
 
1. Vnútorná štruktúra združenia 

 rozširovanie členskej základne, najmä o organizácie pôsobiace v komunálnej sfére; 

 zvýšenie aktivity odborných sekcií. 
2. Vzdelávanie 

 ekonomický seminár zameraný na platnú legislatívu v príspevkových  a obchodných spo-
ločnostiach; 

 školenie vedúcich dopravy, logistiky, cestný zákon; 

 školenie k zákonu o odpadoch. 
3. Pracovné cesty 

 exkurzia technologických zariadení na zneškodnenie a zhodnotenie odpadov; 

 účasť na výstavách komunálnej techniky. 
4. Spolupráca so štátnymi orgánmi, samosprávou, neštátnymi organizáciami 

 Ministerstvo životného prostredia; 

 výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;  

 ZMOS a Únia miest SR; 

 Asociácia komunálnych ekonómov; 

 APOH a ďalšími profesnými organizáciami. 
5. Informačný systém združenia 

 dynamická internetová stránka združenia s aktuálnymi informáciami; 

 diskusné fórum; 

 burza strojov a náhradných dielov; 

 aktívne zapájanie sa členských organizácií pri aktualizácií internetovej stránky; 

 on-line prihlasovanie na akcie združenia. 
6. Sekcie 

 sledovanie problematiky danej sekcie, pripomienkovanie legislatívnych zmien; 

 aktualizácia informácií na internetovej stránke; 

 pracovné stretnutia. 
7. Propagácia združenia 

 propagácia činnosti združenia v periodikách Obecné noviny, Odpady, Územná samo-
správa, Komunálna technika, Odpadové hospodárstvo; 

 reklamné banery na portáloch s environmentálnym zameraním; 

 reklamné predmety. 
7. Iné aktivity 

 tenisový turnaj v Lučenci; 

 futsalový turnaj v Senici; 

 spolupôsobenie pri organizácii Plesu odpadárov. 
8. Zahraničná spolupráca 

 spolupráca so zahraničnými partnerskými združeniami (SVPS, APWA). 
 

 



Zasadnutie Celoslovenského snemu  

Združenia organizácií verejných prác SR 

 

Senec, 25.04.2013 

 

Uznesenia týkajúce sa zmien vnútorných predpisov združenia: 

 

Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje Stanovy ZOVP SR v znení, ktoré tvorí prílohu zápisnice zo 

Zasadnutia Celoslovenského snemu konaného dňa 25.04.2013 v Senci. 

 

čl. 1 ods. 1 Stanov znie: Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „Združenie“) 

je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia §20f a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ktorých predmetom činnosti sú verejné práce a 

služby (najmä komunálne služby), ochrana životného prostredia miest a obcí, alebo ktorých činnosť 

s uvedeným predmetom činnosti súvisí. Združenie je otvorené i pre zahraničné právnické osoby 

totožným alebo príbuzným predmetom činnosti. 

 

čl. 2 ods. 2 Stanov znie: Sídlo združenia : Fándlyho 3, 903 01 Senec 

 

čl. 5 ods. 3 písm. f) znie: člen združenia má povinnosť zaplatiť členský príspevok na účet združenia 

v určenej výške do 15. apríla v príslušnom kalendárnom roku. 

 

čl. 5 ods. 4 znie: Pri nezaplatení členského príspevku do 15. apríla v príslušnom kalendárnom roku, sa 

bude prihliadať na člena tak, ako by ukončil členstvo v združení. V prípade insolventnosti člena združenia, 

po predchádzajúcej písomnej žiadosti, celoslovenská rada môže povoliť neskorší termín úhrady 

členského príspevku alebo úhradu v splátkach. Po nedodržaní splatnosti takto povoleného odkladu 

splátky členského sa bude na člena prihliadať tak, ako by členstvo ukončil. 

 

čl. 7 ods. 2 znie: Riadny snem musí byť zvolaný najmenej jedenkrát do roka. Jeho program a zvolanie  

zabezpečuje celoslovenská rada združenia. 

 

čl. 8 ods. 1 písm. i) znie: rozhodovanie o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade so zásadami 

hospodárenia; 

 

čl. 16 znie: Združenie vzniklo dňom 01.10.1992 pod pôvodným názvom Združenie organizácií 

verejnoprospešných záujmov SR. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Celoslovenským 

snemom združenia. Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu. 

 

 

Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje Zásady hospodárenia združenia v znení, ktoré tvorí prílohu 

zápisnice zo Zasadnutia Celoslovenského snemu konaného dňa 25.04.2013 v Senci. 

 

 



čl. 1 ods. 1 znie: Podľa ustanovenia čl.1 stanov je Združenie organizácií verejných prác Slovenskej 

republiky (ďalej len združenie) je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia 

§20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Ako právnická 

osoba hospodári so svojim majetkom, ktorým zodpovedá za nesplnenie svojich záväzkov. Združenie sa 

riadi pritom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi a nasledujúcimi 

zásadami: 

 

čl. 1 ods. 7 písm. c) znie: poskytovanie paušálnych náhrad pre členov orgánov združenia 

čl. 7 vrátane nadpisu znie: Poskytovanie paušálnych náhrad členom orgánov združenia 

Paušálne náhrady sa členom orgánov združenia poskytujú na základe smernice o paušálnych náhradách 

schválenej Celoslovenským snemom združenia. 

 

čl. 10 znie: Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia združenia schválil Celoslovenský snem združenia na 

svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2013 v Senci a nadobúdajú účinnosť dňom 25. 4. 2013. 

 

Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje Smernicu o paušálnych náhradách v znení, ktoré tvorí 

prílohu zápisnice zo Zasadnutia Celoslovenského snemu konaného dňa 25.04.2013 v Senci. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Táto smernica stanovuje výšku paušálnych náhrad nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom 

funkcie v orgánoch združenia, ako aj náhrady nákladov za ubytovanie, cestovné a stravné 

ubytovanie, cestovné, stravné a za ostatné prípustné výdavky členov orgánov združenia spojené 

s výkonom ich funkcie. 

 

2. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch združenia 

patrí: 

a) členovi celoslovenskej rady združenia  (ďalej len „rady“) (článok 8 stanov združenia) 

b) členom revíznej komisie združenia (ďalej len „komisie“) (článok 9 stanov združenia) 

c) prezidentovi a viceprezidentom združenia (článok 10 Stanov združenia) 

d) tajomníkovi (článok 13 stanov združenia) 

e) členom združenia, ktorí plnia úlohy zverené orgánom združenia (článok 4 stanov združenia) 

 

§ 2 

Paušálna náhrada 

 

1. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch združenia sa 

stanovuje mesačne paušálnou sumou, okrem prípadu uvedeného v odseku 2.  

2. Osobe plniacej úlohy zverené orgánom združenia sa Paušálna náhrada nákladov stanovuje za 

splnenie tejto úlohy.  

3. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch združenia 

patrí: 

a) za článok, príspevok do médií vo výške do 100€ podľa rozhodnutia Celoslovenskej rady (ďalej 

len „CR“). 



b) za prípravu seminára (lektori, témy prednášky, moderovanie seminára, tlmočenie) vo výške 

do 100,- EUR podľa rozhodnutia CR. 

c) za vypracovanie a prednes odbornej prednášky vo výške do 70,- EUR (podľa druhu, 

závažnosti a odbornosti témy) podľa rozhodnutia CR. 

d) za iné aktivity vo výške stanovenej rozhodnutím CR na základe aktuálnosti a prínosu 

predmetnej aktivity. 

e) za členstvo v CR: 

- prezident združenia : 30,- EUR/mesiac 

- viceprezidenti združenia : 20,- EUR/mesiac  

- členovia celoslovenskej rady : 15,- EUR/mesiac 

- predseda revíznej komisie : 15,- EUR/mesiac 

f) za účasť na zasadnutiach: 

- celoslovenská rada : 20,- EUR 

- revízna komisia : 20,- EUR 

- odborná komisia : 20,- EUR 

4. Za iné výdavky - vyslanie zástupcu združenia na schválené podujatie - seminár, pracovnú poradu, 

výstavu, stáž, ai. Účastníkovi sa poskytne náhrada za ubytovanie, cestovné, stravné (podľa 

zákona č.119/1992 Zb. o cestovných náhradách) a za ostatné prípustné výdavky (náhrada mzdy). 

Tajomník združenia na základe predložených dokladov v zmysle prijatého uznesenia účastníkovi 

cesty preplatí náhrady. 

5. Za stravné na účastníka na zasadnutiach orgánov združenia: 

- do 8 h je max.  20,- EUR na jedného účastníka, 

- nad 8 hodín sa stravné zvyšuje o 10,- EUR za každé ďalšie 4 hodiny rokovania.  

 

§ 3 

Zvýšenie a zníženie náhrady 

 

1. Rada združenia je oprávnená na svojom zasadnutí uznesením schváleným väčšinou prítomných 

členov, podľa okolností konkrétneho prípadu zvýšiť alebo znížiť stanovenú náhradu až o 50 %. 

 

§ 4 

Splnomocňovacie ustanovenie 

 

1. Podrobnosti vyplácania náhrad za stratu času môže upraviť rada združenia svojím uznesením. 

 

 

Celoslovenský snem ZOVP SR schvaľuje ukončenie činnosti ako organizácie zamestnávateľov 

registrovaného MVSR v registri Odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií 

a zároveň potvrdzuje zachovanie právneho statusu združenia ako záujmového združenia 

právnických osôb. Celoslovenský snem týmto poveruje prezidenta ZOVP, aby zabezpečil vykonanie 

zmien v príslušných registroch. (výmaz ZOVP SR z registra Odborových organizácií 

a zamestnávateľských organizácií vedeného MV SR a vykonanie zmien v registri Záujmových 

združení právnických osôb vedeným ObÚ Bratislava.) 



Zd ružen ie  o r gan i z á c i í  ve r e j ných  p r ác  SR  

 
 

 

1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Celoslovenský snem Združenia organizácií verejných prác SR  

(ďalej len ako „združenie“) 
dňa 25.4.2013 na svojom zasadnutí konanom v Senci schválil svojim uznesením 

vnútorný predpis združenia: 
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o paušálnych náhradách 
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§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch 

združenia patrí: 
a) členovi celoslovenskej rady združenia (ďalej len „rady“) (článok 8 stanov združenia) 
b) členom revíznej komisie združenia (ďalej len „komisie“) (článok 9 stanov združenia) 
c) prezidentovi a viceprezidentom združenia (článok 10 Stanov združenia) 
d) tajomníkovi (článok 13 stanov združenia) 
e) členom združenia, ktorí plnia úlohy zverené orgánom združenia (článok 4 stanov 

združenia) 
 

§ 2 
Paušálna náhrada 

 
1. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch 

združenia sa stanovuje mesačne paušálnou sumou, okrem prípadu uvedeného v odseku 
2. 

2. Osobe plniacej úlohy zverené orgánom združenia sa Paušálna náhrada nákladov 
vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch združenia stanovuje za splnenie 
tejto úlohy. 

3. Paušálna náhrada nákladov vznikajúcich v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch 
združenia patrí: 
a) za článok, príspevok do médií sa odmeňuje do 100,- € podľa rozhodnutia CR. 
b) za prípravu seminára (lektori, témy prednášky, moderovanie seminára, tlmočenie) sa 

odmeňuje čiastkou do 100,- €. 
c) za vypracovanie a prednes odbornej prednášky sa odmeňuje čiastkou do 70,- € (podľa 

druhu, závažnosti a odbornosti témy). 
d) za iné aktivity - o výške odmeny rozhoduje Celoslovenská rada združenia 
e) za členstvo v CR : 

 prezident združenia :   30,- €/mesiac 

 viceprezident združenia : 20,- €/mesiac 

 člen celoslovenskej rady : 15,- €/mesiac 

 predseda revíznej komisie : 15,- €/mesiac 
f) za účasť na zasadnutiach : 

 celoslovenská rada :  20,- € 

 revízna komisia :  20,- € 

 odborná komisia :  20,- € 
 
 

g) za iné výdavky - vyslanie zástupcu združenia na schválené podujatie - seminár, 
pracovnú poradu, výstavu, stáž, ai. Účastníkovi sa poskytne náhrada za ubytovanie, 
cestovné, stravné (podľa zákona č.119/1992 Zb. o cestovných náhradách) a za 
ostatné prípustné výdavky (náhrada mzdy). Tajomník združenia na základe 
predložených dokladov v zmysle prijatého uznesenia účastníkovi cesty preplatí 
náhrady. 
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h) za stravné na účastníka na zasadnutiach orgánov združenia: 

 do 8 h je max. 20,- EUR na jedného účastníka, 

 nad 8 hodín sa stravné zvyšuje o 10,- EUR za každé ďalšie 4 hodiny rokovania. 
  

§ 3 
Zvýšenie a zníženie náhrady 

 
Rada združenia je oprávnená na svojom zasadnutí uznesením schváleným väčšinou 
prítomných členov, podľa okolností konkrétneho prípadu zvýšiť alebo znížiť stanovenú 
náhradu až o 50 %. 

 
§ 4 

Splnomocňovacie ustanovenie 
 

Podrobnosti vyplácania náhrad môže upraviť rada združenia svojím uznesením. 
 

§ 5 
Platnosť a účinnosť 

 
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jeho schválenia celoslovenského snemu združenia 
25. 4. 2013 a účinnosť dňa 1. 5. 2013. 
 

Odôvodnenie: 

Toto uznesenie má za úlohu zabezpečiť členom združenia, ktorí vykonávajú funkcie v jej 
orgánoch, ako aj členom, ktorí plnia zverené úlohy orgánov združenia, priznanie spravodlivej 
primeranej finančnej náhrady nákladov spojených s výkonom ich funkcie, ktorej výška je 
stanovená ako priemerné mesačné náklady, ktoré sú spojené s výkonom jednotlivých funkcií 
a plnením zadaných úloh. Náhrada musí pokryť nielen náklady člena orgánu združenia, keď 
z titulu výkonu funkcie musí opustiť svoje pracovisko, ale aj náklady spojené s výkonom 
funkcie v mieste svojho podnikania, príp. na inom mieste. Ide napr. o náklady spojené so 
spracúvaním materiálov pre potreby združenia (administratívne akty a pod.). Podľa okolností 
konkrétneho prípadu je rada združenia zmocnená túto náhradu zvýšiť, prípadne znížiť až o 
50 %. Môže ísť o prípady mimoriadnych výkonov a nárazových akcií, príp. na druhej strane 
dlhodobého výpadku funkcionára alebo aj o prípad jeho nečinnosti. Splnomocňujúce 
ustanovenie umožňuje rade združenia podrobnejšie upraviť postup pri vyplácaní náhrad za 
stratu času tak, aby tento bol v súlade s účtovnými predpismi a zároveň aby bola 
zabezpečená kontrola hospodárenia s prostriedkami združenia. 
 
V Senci, dňa 25. 04. 2013 
 
 
 
          Mgr. Peter Kuba 
        prezident ZOVP SR 


