
  

                         
Náklady a výnosy zasadnutia Celoslovenského snemu ZOVP SR konaného dňa   

12. - 13. 4. 2012 v Hoteli Ľubovňa Stará Ľubovňa 

 
 

Nákladová položka Náklady /EUR/ 

Spolu Ovplyvň. 

zákl. dane 

Neovplyv. 

zákl. dane 

Poštovné - pozvánky na snem členské organ. 27,20 0,00 27,20 

Poštovné - pozvánky na snem vystavovatelia 24,80 24,80 0,00 

Poštovné - pozvánky na snem hostia 2,40 0,00 2,40 

Stravné obed a večera 1.891,45 576,89 1.314,56 

Prenájom priestorov 51,45 15,69 35,76 

Kultúrny program 200,00 61,00 139,00 

Poštovné daňové doklady 7,00 4,20 2,80 

Náklady spolu 2.204,30 682,58 1.521,72 
 

 

Výnosová položka Výnosy /EUR/ 

Spolu Ovplyvň. 

zákl. dane 

Neovplyv. 

zákl. dane 

Vložné v hotovosti 730,00 550,00 180,00 

Vložné bankovým prevodom 695,00 505,00 190,00 

Spolu výnosy 1.425,00 1.055,00 370,00 
 

 

Rozdiel výnosy mínus náklady /EUR/ -779,30 372,42 -1.151,72 
 

 

 
 

 

Počet účastníkov spolu   85 (rozpočítané náklady v pomere 69,5/30,5%) 

z toho: vystavovatelia   26 

            Členovia ZOVP SR   34 

            ďalší členovia ZOVP SR   14 

            hostia    7 

            technický personál    4 
 

 

 

 

 

Vyúčtovanie predkladá: Ing. Ján Lehotay, sekretariát ZOVP SR 

 

 
V Myjave, 23. 4. 2012 

 

 

 



  

Zápis 
 

z rokovania Celoslovenského snemu  Združenia organizácií verejných prác SR konaného 

dňa 12.- 13. 4. 2012 v SOREA Hotel Ľubovňa Stará Ľubovňa. 

 

 

Program rokovania Celoslovenského snemu: 

  1. otvorenie 

  2. voľba komisií /návrhová, mandátna/ 

  3. správa o činnosti združenia k 31.12.2011 

  4. správa o hospodárení združenia   k 31.12.2011  

  5. správa revíznej komisie k 31.12.2011 

  6. aktualizácia základných dokumentov združenia 

  7. diskusia 

  8. uznesenie 

  9. záver 

 

1. Otvorenie. Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril prezident združenia Bc. Peter Kuba, ktorý 

otvoril rokovanie snemu. Rokovanie snemu viedla predsedajúca Ing. Kristína Priesterová. Na úvod 

odovzdala slovo Ing. Krettovi, riaditeľovi Verejnoprospešných služieb Stará Ľubovňa a Ing. 

Brejčákovi riaditeľovi Hotela Ľubovňa, ktorí privítali prítomných a podali základné informácie 

o meste a hoteli. 

 

2. Voľba komisií. Delegáti snemu schválili program rokovania bez pripomienok a členov  

mandátnej komisie v zložení Ing. Gaboň a Ing. Korenko a členov návrhovej komisie v zložení Ing. 

Oleár, Ing. Krcha a p. Sojka. 

Zo 62 členských organizácií na sneme bolo prítomných 34 štatutárnych zástupcov členských 

organizácií, snem bol uznášania schopný /54,84 %-ná účasť/. 

Ing. Priesterová oboznámila účastníkov snemu s návrhom na prijatie nových členských organizácií, 

t.j. EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, ANEO, s.r.o. Trnava, KURTA, s.r.o. Banská Bystrica, 

Technické služby Fiľakovo a T+T, a.s. Žilina a ukončenie členstva spoločnosti CAO Teplice, s.r.o., 

Štýl Ivanov, s.r.o. Vranov nad Topľou a Technické služby Levoča. 

 

3. Správu o činnosti združenia k 31.12.2011 predniesol prezident združenia Bc. Peter Kuba. Vo 

svojom vystúpení zhodnotil činnosť združenia od posledného snemu. Celoslovenská rada od 

posledného snemu zasadala trikrát. Na zasadnutiach sa riešil problém s registráciou združenia, 

príprava pracovných ciest do Mníchova a na kongres APWA do USA, ako i aktualizácia  Stanov 

a Zásad hospodárenia združenia. Z dôvodu predčasných parlamentných volieb  neuskutočnili sa 

rokovania so štátnymi orgánmi. V najbližšom období sa pripravuje spoločne s A.P.O.H. pracovné 

stretnutie s novým ministrom životného prostredia Ing. Žigom. Stálou úlohou rady je zintenzívniť 

elektronickú komunikáciu členskej základne a na jesenný snem pripraviť prihlasovanie účastníkov 

on-line. Aktuálny stav prihlásených dáva výrazne lepšie možnosti objektívnejšie zabezpečiť služby 

na snemy a semináre a tým i usporiť na nákladoch. 

 

4. Správa o hospodárení združenia k 31.12.2011 a aktualizáciu plánu práce a rozpočtu so 

zdôvodnením pre rok 2011 bola predložená písomne. P. Kaščák vzniesol otázku, či navýšenie 

položky na pracovné cesty sa odzrkadlí i na kvalite zabezpečenia. K navýšeniu došlo v príjmovej 

i výdavkovej časti z dôvodu, že zabezpečovať pracovné cesty už nebude Združenie vynálezcov 

a zlepšovateľov Bratislava ako to bolo v minulosti, ale p. Moravec ako fyzická osoba s tým, že 

objednávateľom všetkých služieb bude priamo združenie. 

P. Sojka navrhol, pri trvalom zachovaní sekretariátu združenia, zvýšiť čerpanie výdavkov na chod 

sekretariátu z upravených 2.170 EUR na 4.800 EUR ročne, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 

potom bude 808 EUR. 
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5. Správu revíznej komisie k 31.12.2011  predniesol jej predseda Ing. Anton Veselka, ktorý 

konštatoval, že vedenie účtovníctva združenia je v súlade s platnou legislatívou, Stanovami 

a Zásadami hospodárenia ZOVP SR a drobným nedostatkom sú len chýbajúce podpisy na 

príjmových pokladničných dokladoch a označenie príjmových dokladov číslom podľa zaúčtovania 

v peňažnom denníku.   

 

6. Aktualizácia základných dokumentov združenia 

Stanovy združenia a Zásady hospodárenia v plnom znení boli elektronickou poštou distribuované 

členom združenia a neboli z pléna k nim vnesené žiadne pripomienky. 

 

7. V diskusii vystúpili: 

- p. Jaroslav Kaščák, riaditeľ Technické služby Senica: z dôvodu neustále sa zvyšujúceho toku 

informácii, či už v technickej alebo legislatívnej oblasti, je aktuálne uvažovať s profesionálnym 

sekretariátom i za cenu zvýšených nákladov. Meniace sa zákony, výzvy na predkladanie projektov 

či nové technické riešenia kvôli pracovným povinnostiam nedokážu sledovať riaditelia organizácií. 

Úlohou profesionálneho sekretariátu  by bolo tieto informácie podchytiť a rozposlať členským 

organizáciám, ktoré by so zaslanou informáciou prostredníctvom svojich organizačných zložiek 

dokázali správne naložiť. 

 

8. Uznesenie 

Celoslovenský snem schvaľuje:  

- správu o činnosti združenia k 31. 12. 2011 

- hospodárenie združenia 31. 12. 2011; 

- prijatie nových členov ZOVP SR: ANEO, s.r.o. Trnava.     

                                                          EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa       

                                                          KURTA, spol. s r.o. Banská Bystrica 

                                                          Verejnoprospešné služby Fiľakovo 

                                                           T+T, a.s. Žilina                                             

- ukončenie členstva v ZOVP SR:    CAO Teplice, s.r.o. Proboštov 

                                                          Štýl-Ivanov, s.r.o. Vranov nad Topľou 

               Technické služby Levoča;   
                                                         
- úplné znenie Stanov združenia s účinnosťou od 12.4.2012  

- zmeny v Zásadách hospodárenia združenia s účinnosťou od 12.4.2012 

- úpravu plánu práce na rok 2012 podľa predloženého návrhu 

- úpravu rozpočtu na rok 2012 podľa predloženého návrhu so zvýšením čerpaním v riadku č. 8 

vedenie sekretariátu, nájomné, cestovné náhrady na 4.800 EUR, rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami bude vo výške 808 EUR. 
 

Celoslovenský snem berie na vedomie: 
- stav členskej základne k  12. 10 .2011:                   62      členských organizácií         

- stav členskej základne k  12.   4. 2012:                   64                      “   

             organizácie novoprijaté:                                 5                      “ 

             organizácie s ukončeným členstvom              3                      “ 

- správu revíznej komisie k 31. 12. 2011; 

 

Celoslovenský snem ukladá: 

- prezidentovi združenia vykonať registráciu základných dokumentov združenia a odstrániť 

nedostatky vo vedení účtovníctva združenia podľa nálezu revíznej komisie do 30.6.2012. 
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9. Záver 

Predsedajúca rokovania snemu Ing. Priesterová poďakovala zástupcom členských organizácií za 

účasť na rokovaní snemu a zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Ján Lehotay                                                                                       Bc. Peter Kuba 

      sekretariát ZOVP SR                                                                             prezident ZOVP SR 

 

 

 

 

V Myjave dňa 17.4. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


