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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
 

 

 

konanej dňa 24. 4. 2013 v Senci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :  Ing. Kristína Priesterová, Ing. Tomáš Gaboň, Ing. Ondrej Korenko, Ing. Ľubomír Krcha, 

Mgr. Peter Kuba, Ing. Blažej Litva, Miroslav Sojka, Ing. Anton Veselka 

Hostia :  Mgr. Lukáš Szabo 

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 14. 2. 2013, Dolný Kubín 
2. Zmena stanov 
3. Forma odmeňovania celoslovenskej rady ZOVP 
4. Jarný snem 
5. Rôzne 
6. Uznesenie 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 14. 2. 2013, Dolný Kubín 

 

U10/2012  

Usporiadanie spoločného snemu s partnerskou organizáciou SVPS v dňoch 25. - 26. 4. 2013 v Hoteli 

Senec, Senecké jazerá; 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Gabriel Klokner  TERMÍN : 25.4.2013  STAV : splnené 

U44/2012 

Pripraviť školenie, sekcia ODPADY. Pre členov bude združenie participovať na vložnom. Termín 

školenia bude spresnený podľa aktuálnosti témy. 

Termín bol posunutý do 31.12.2013, kvôli novému zákonu o odpadoch. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň  TERMÍN : 31.12.2013  STAV : prebieha 

U56/2012 

Pripraviť podklady pre prípravu zborníka, viď bod 4; termín posunutý. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Blažej Litva, sekretariát TERMÍN : 30.9.2013  STAV : prebieha 

 

U1/2013 

Rozposlať členom rady potvrdenie o príjme 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 28.2.2013  STAV : splnené 

U2/2013 

Aktualizovať rozpočet na rok 2013 o navýšenie odvodov do ZP a SP. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 28.2.2013  STAV : splnené 

U3/2013 

Pripraviť uznesenie na snem o ukončení členstva v združení podľa bodu 3. 

Pripraviť uznesenie na snem o prijatí za člena v združení podľa bodu 3. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 25.4.2013  STAV : splnené 

U4/2013 

Osloviť organizácie s podobným zameraním činnosti na členstvo v združení. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, viceprezidenti TERMÍN : 30.3.2013  STAV : splnené 

U5/2013 

Predložiť cenové ponuky, na základe nich sa rozhodne o nákupe reklamných predmetov na snem. 

a) USB 4GB kľúč – 100 ks   - ZOVP 

b) Modranská keramika – 5 ks  - APWA 

c) Igelitové tašky s potlačou – 300 ks - ZOVP 
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ZODPOVEDNÝ : rada    TERMÍN : 4.3.2013  STAV : splnené 

U6/2013 

 Pripraviť 2-dňové praktické školenie vedúcich dopravy (karty vodiča, autorizácie, odborná 

spôsobilosť, spôsobilosť vodiča) na termín marec 2013.  

ZODPOVEDNÝ : gestor sekcie doprava  TERMÍN : 30.3.2013  STAV : splnené 

 

2. Zmena stanov ZOVP 

Združenie bolo registrované v registri MV SR ako organizácia zamestnávateľov a odborová organizácia. 

Popritom je ale registrovaná i ako združenie právnických osôb. Rada ZOVP potvrdila zachovanie 

právneho statusu združenia ako záujmového združenia právnických osôb, a poverila prezidenta, aby 

zabezpečil vykonanie zmien v príslušných registroch. V súvislosti s touto zmenou, bolo potrebné 

aktualizovať i stanovy združenia. Upravené stanovy boli predložené celoslovenskému snemu na 

schválenie.  

 

3. Odmeňovanie Celoslovenskej rady ZOVP 

Od 1.1.2013 platí nový zákonník práce, ktorý nedovoľuje vykonávať prácu na dohodu bez platby do SP a 

ZP. Za týmto účelom bola daná úloha sekretariátu pripraviť nový rozpočet na rok 2013, ktorý by už 

obsahoval započítané odvody do SP a ZP.  

Mgr. Lukáš Szabo, právnik, predstavil členom možnosť odmeňovania pomocou náhrady nákladov 

spojených s výkonom funkcie. Tento materiál bol radou prijatý, a predložený celoslovenskému snemu na 

schválenie. 

  

4. Jarný snem – Senec, západoslovenský kraj, gestor Miroslav Sojka 

 Priestory konania snemu – vyhovujúce, projekčná technika nachystaná 

 Priestory pre vystavovateľov v interiéri – vyhovujúce, nachystané 

 Priestory pre vystavovateľov v exteriéri – vyhovujúce, nachystané 

 Stravovanie zabezpečené, obedy, raut, coffebreak 

 Sprievodný program snemu zostal nezmenený 

 Kultúrny program zabezpečený 

 Reklamné predmety pre členov i pre partnerov z APWA zabezpečené 

 Materiály o združení (plnenie rozpočtu 2012, plán práce 2013, správa o činnosti združenia za 

rok 2012) dostanú členovia v reklamných taškách spolu s reklamnými predmetmi (odznáčik 

ZOVP a USB kľúč s logom ZOVP)  

 Pozvaní hostia : podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ŽP – p. Košútová 

        podpredsedníčka ZMOS-u p. Krakovská, 

        primátor mesta Senec p. Kvál, 

        čestní hostia združenia p. Beneš a p. Kuba 

 Snemu sa zúčastnia i zástupcovia médií : Odpadové hospodárstvo, XXI. storočie, Komunálna 

technika 

 Návrhová komisia : Ing. Priesterová, Ing. Gaboň, Ing. Klokner 

 Mandátová komisia : Ing. Korenko, Ing. Litva, Ing. Zelinka 
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5. Rôzne 

 Ing. Blažej Litva navrhuje pripraviť zborník/adresár združenia (formát A5) 

(história, štatistiky, foto, adresár,...), bez reklamy 

Pre štatistické dáta treba rozposlať dotazník členom združenia. Termín bol predĺžený do konania 

jesenného snemu  

 Ing. Ľubomír Krcha navrhuje pripraviť/vymyslieť „rituál prijatia nového člena“ 

  

6. Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 

U7/2013 

Pripraviť uznesenie o zmenách vnútorných predpisov združenia a predložiť ich celoslovenskému 

snemu na schválenie 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, prezident   TERMÍN : 25.4.2013 

U8/2013 

Pripraviť smernicu o paušálnych náhradách  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát    TERMÍN : 25.4.2013 

 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční 11.6.2013 so začiatkom o 15:00 v Dolnom Kubíne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 Mgr. Peter Kuba 

 prezident ZOVP SR 

 
 
 
 
V Skalici, 9. 5. 2013         


