
  

Uznesenie prijaté delegátmi  
Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR, 

Hotel Selský dvůrVyškov,  14. -15. apríla 2011 
 
 
Celoslovenský snem schvaľuje:  
- správu o činnosti združenia k 31. 12. 2010 
- hospodárenie združenia 31. 12. 2010; 
- prijatie nových členov ZOVP SR: FARID COMERCIA SK, s.r.o. Nitra 
                                                          ENEX trade, s.r.o. Trenčín 
     
- úpravu plánu práce na rok 2011 v bode 2. Zahraničná pracovná cesta: 
zahraničná pracovná cesta bude zameraná na návštevu výrobného závodu komunálnej techniky, 
nakoľko v tomto roku nie je organizovaný požadovaný veľtrh  komunálnej techniky a technológii 
životného prostredia. 
                                                                                                             
 
 Celoslovenský snem berie na vedomie: 
- stav členskej základne k  13. 4. 2010:                  58      členských organizácií         
           členská základňa k  14. 4. 2010:                  60                     “   
           organizácie novoprijaté:                                 2                     “ 
 
- správu revíznej komisie k 31. 12. 2010; 
- informáciu o rokovaní členov združenia so zástupcami ZMOS a s Ministerstvom životného 
prostredia SR. 
 
 
Celoslovenský snem ukladá: 
- prezidentovi združenia odstrániť nedostatky vo vedení účtovníctva združenia podľa nálezu 
revíznej komisie v termíne do 30.4.2011; 
- celoslovenskej rade pripraviť seminár o verejnom obstarávaní v mesiaci máj 2011; 
- celoslovenskej rade pripraviť na jesenné rokovanie celoslovenského snemu, v prípade potreby, 
úpravu rozpočtu so zreálnením v príjmovej a výdavkovej časti; 
 
 
 
 
 
 
 
Za návrhovú komisiu:   Ing. Ondej Korenko, Brantner Poprad  
 
                                         Ing. Tomáš Gaboň, Technické služby Brezno 
 
                                         Ing. Martin Poriez, technické služby Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 
 
Vo Vyškove dňa 14. 4. 2011        
 
        



  

Zápis 
 

z rokovania Celoslovenského snemu  Združenia organizácií verejných prác SR konaného 
dňa 14.- 15. 4. 2011 v Hoteli Selský dvůr Vyškov. 

 
Program rokovania Celoslovenského snemu: 
  1. otvorenie 
  2. voľba komisií /návrhová, mandátna, volebná/ 
  3. správa o činnosti združenia k 31.12.2010 
  4. správa o hospodárení združenia   k 31.12.2010  
  5. správa revíznej komisie k 31.12.2010 
  6. aktualizácia plánu práce pre rok 2011 
  7. diskusia 
  8. uznesenie 
  9. záver 
 
1. Otvorenie.  
Rokovanie Celoslovenského snemu otvoril predsedajúci p. Miroslav Sojka, ktorý privítal 
prítomných, oboznámil s programom rokovania snemu, nakoľko neboli vznesené pripomienky ani 
doplnky, program rokovania bol schválený. 
 
2. Voľba komisií.  
Návrh na spoločnú mandátnu a návrhovú komisiu v zložení Ing. Korenko, Ing. Gaboň a Ing. Poriez 
bol delegátmi snemu odsúhlasený. 
Zo 60 členských organizácií na sneme bolo prítomných 33 štatutárnych zástupcov členských 
organizácií, snem bol uznášania schopný /55,0 %-ná účasť/. 
 
3. Správu o činnosti združenia k 31.12.2010. 
Správu predniesol prezident združenia Ing. Peter Beneš. Vo svojom vystúpení zhodnotil činnosť 
združenia od posledného snemu. Celoslovenská rada od posledného snemu zasadala štyrikrát. 
V minulom roku sa uskutočnilo pracovné stretnutie s členkou výboru NR pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie v Košiciach, v januári tohto roku pracovné stretnutie s riaditeľom a predsedom 
Správnej rady Recyklačného fondu, na výzvu Ministerstva ŽP boli do pracovných skupín 
delegovaní zástupcovia združenia. Ing. Beneš a prezident A.P.O.H. RNDr. Krasnec prijali pozvanie 
Ministra ŽP sa neformálne stretnutie. Na rokovaní boli predstavené obe združenia, analyzovaný 
súčasný stav odpadového hospodárstva a príprava zákona o odpadoch. Obe strany skonštatovali, že 
v platnom zákone nie je definícia separovaného zberu a v pripravovanom zákone musí byť 
separovaný zber jasne zadefinovaný. 
V januári sa uskutočnil Ples odpadárov, na príprave participovalo i združenie, a toto podujatie 
možno kladne hodnotiť.  
Pozvánka na zasadnutie pracovných  komisií pre prípravu zákona o odpadoch, do ktorých boli 
delegovaní i zástupcovia združenia, bola rozposlaná len deň pred zasadnutím komisií. 
Nezúčastnených delegovaných členov na úvodnom zasadnutí komisií Ministerstvo ŽP už nebude  
ďalej prizývať.  
Prezident združenia ďalej konštatoval, že o spoluprácu so združením prejavili záujem asociácia 
ASEKOL, RUREP a nevyhnutná spolupráca v ďalšom období bude so ZMOS. V tomto roku budú 
organizované akcie technického zamerania, t.j. STAN v Dolnom Kubíne, Dni techniky REDOX a 
výstava komunálnej technický i s praktickými ukážkami spoločnosti Profi Press na letisku 
v Janíkovciach. 
 
4. Správa o hospodárení združenia k 31.12.2010. 
Správa o hospodárení združenia, stav členskej základne a evidencia majetku združenia boli 
predložené písomne. 
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5. Správu revíznej komisie k 31.12.2010  predniesol jej predseda Ing. Anton Veselka, ktorý 
konštatoval, že vedenie účtovníctva združenia je v súlade s platnou legislatívou, Stanovami 
a Zásadami hospodárenia ZOVP SR.  
 
6. Aktualizácia plánu práce pre rok 2011 
Zahraničná pracovná cesta bude v jesennom termíne pripravovaná na základe pozvania spoločnosti 
Unicont Slovakia so sídlom v Dubnici nad Váhom, zástupcom výrobcov Multicar, Hako a Trilety, 
na návštevu výrobného závodu. Túto návštevu je možné spojiť i s návštevou Oktoberfestu 
v Mníchove.  
 

7. Diskusia: 
- Ing. Tomáš Gaboň, Technické služby Brezno: novelizácia zákona o verejnom obstarávaní 
stanovila nové limity v jednotlivých metódach obstarávania, obstarávanie bude po novelizácii 
náročnejšie najmä na administratívne úkony. 
- Ing. Peter Beneš, prezident: združenie využilo ponuku Ministerstva životného prostredia 
nominovať do odborných komisií svojich zástupcov, ale vzhľadom na doterajšiu prax v práci 
komisií poverila riaditeľa sekretariátu zaslať list Ministrovi životného prostredia SR so žiadosťou 
o znovu zaradenie už nominovaných členov Združenia do pracovných skupín k tvorbe nového 
Zákona o odpadoch a zasielanie materiálov k pripravovanému zákonu.  
Ing. Krcha, VEPOS Nováky: nakoľko sú veľkú rozdiely v príjmových a nákladových položkách 
v pláne a v skutočnom čerpaní, doporučuje snemu upraviť plán čerpania finančných prostriedkov 
podľa skutočnosti.  
Ing. Zelenka, TS Galanta: rozdiely v pláne a skutočnosti je možné zreálniť na jesennom sneme 
formou uznesenia snemu. 
Ing. Balúch, TEKOS Malacky: pretože neexistujú kontrolné mechanizmy na výber povinných 
príspevkov do Recyklačného fondu, fond vykazuje deficit. 
Ing. Litva, HATER Handlová: víziou Ministerstva ŽP a aj ZMOS-u je dosiahnuť, aby separovaný 
zber bol samofinancovaný, t.j. výnosy z predaja a príspevky by mali kryť náklady na jeho zber, 
separáciu a dopravu k odberateľovi. 
Ing. Krcha, VEPOS Nováky: po prijatej novelizácii zákona o verejnom obstarávaní navrhuje 
zorganizovať seminár so zameraním na získanie všeobecného prehľadu. 
Ing. Lehotay, sekretariát: ak bude záujem členských organizácií o seminár o verejnom obstarávaní 
a o povinnom zverejňovaní údajov v zmysle zákona, seminár sa uskutoční v mesiaci máj. 
Ing. Krcha, VEPOS Nováky: Recyklačný fond deklaruje vyfinancovanie štúdie „Náklady na 
separovaný zber“, táto tematická úlohu by mohli riešiť niektoré členské organizácie. 
Ing. Šinák, Natur Pack Bratislava: je podstatné objektívne definovať náklady na separovaný zber, 
ale nie je možné štúdiu financovať momentálne z Recyklačného fondu, ktorým najväčším 
prispievateľom je automobilový priemysel. 
Ing. Pešek, Deponia Bratislava: prostriedky na vyfinancovanie štúdie o nákladoch na separovaný 
zber je možné získať z MŽP alebo grantov. 
Ing. Zelinka, TS Galanta: Recyklačný fond už údaje o nákladoch na separovaný zber dostal 
prostredníctvom ZMOS, tiež uhradil štúdiu náklady na separáciu spoločnosti TEEP Bratislava. 
 
8. Uznesenie 
Celoslovenský snem schvaľuje:  
- správu o činnosti združenia k 31. 12. 2010 
- hospodárenie združenia 31. 12. 2010; 
- prijatie nových členov ZOVP SR: FARID COMERCIA SK, s.r.o. Nitra 
                                                          ENEX trade, s.r.o. Trenčín 
- úpravu plánu práce na rok 2011 v bode 2. Zahraničná pracovná cesta: 
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zahraničná pracovná cesta bude zameraná na návštevu výrobného závodu komunálnej techniky, 
nakoľko v tomto roku nie je organizovaný požadovaný veľtrh  komunálnej techniky a technológii 
životného prostredia.                                                                                                           
 Celoslovenský snem berie na vedomie: 
- stav členskej základne k  13. 4. 2010:                  58      členských organizácií         
           členská základňa k  14. 4. 2010:                  60                     “   
           organizácie novoprijaté:                                 2                     “ 
- správu revíznej komisie k 31. 12. 2010; 
- informáciu o rokovaní členov združenia so zástupcami ZMOS a s Ministerstvom životného 
prostredia SR. 
Celoslovenský snem ukladá: 
- prezidentovi združenia odstrániť nedostatky vo vedení účtovníctva združenia podľa nálezu 
revíznej komisie v termíne do 30.4.2011; 
- celoslovenskej rade pripraviť seminár o verejnom obstarávaní v mesiaci máj 2011; 
- celoslovenskej rade pripraviť na jesenné rokovanie celoslovenského snemu, v prípade potreby, 
úpravu rozpočtu so zreálnením v príjmovej a výdavkovej časti. 
 

9. Záver 
Na záver predsedajúci p. Miroslav Sojka poďakoval prítomným členom združenia za účasť na 
celoslovenskom sneme, za podnetné v príspevky do diskusie a zároveň všetkých pozval na návštevu 
Truck&bus centra MAN dňa 14.4.2011 od 9.00 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Ján Lehotay                                                                                       Ing. Peter Beneš 
      sekretariát ZOVP SR                                                                             prezident ZOVP SR 
 
 
 
 
V Myjave dňa 22. 4. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


