
ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR 
 SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION 

sekretariát : Hlavná 81/B, 040 01 Košice, sekretariat@zovp.sk,  www.zovp.sk 
  IČO : 308 108 33, DIČ : 2020908241, banka : 0011488726/0900 

 

 
  

 

 

 

 

  

ZÁPISNICA 
 

 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa  14.02.2018, Dolný Kubín 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní :   Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Juraj Sojka, Ing. Blažej Litva,  Ing. Július Oleár,  

                     Ing. Miroslav Prada, Ing. Anton Veselka, Ing. Pavol Heško, Ing. Zoltán Zelinka 

Hostia:         

Tajomník:   Ing. Kristína Priesterová 

 

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 22. 11. 2018, hotel Repiská 
2. Plnenie  rozpočtu r. 2018 
3. Návrh rozpočtu r. 2019 
4. Plán práce r.2019 
5. Snem ZOVP 22.-23.5.2019 Vysoké Tatry, hotel Atrium 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 22.11.2018, Repiská 

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                                 SPLNENÉ 

 

U14/2018  

Preveriť a zabezpečiť 100 ks mosadzných odznakov ZOVP. 

Z: Ing. Litva, sekretariát                                  T: zmena termínu do 30.04.2019                  V PLATNOSTI 

 

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                                               SPLNENÉ 

 

U 27/2018  

Zabezpečiť ocenenie - plaketu pre Ing. Soliara, odovzadanie plakety na jarnom sneme. 

Z: sekretariát                T: do 20.05.2019                                             V PLATNOSTI 

 

U 28/2018 

Spracovať plnenie rozpočtu za rok 2018. 

Z: sekretariát                T: najbližšie zasadnutie CR                            SPLNENÉ 

 

U 29/2018 

Pripraviť rozpočet na rok 2019. 

Z: sekretariát                  T: najbližšie zasadnutie CR                          SPLNENÉ 
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U 30/2018  

Zabezpečiť poukázanie odmien za rok 2018 

Z: sekretariát                  T: december2018                                         SPLNENÉ 

                                                                             

U 31/2018  

A) Stanoviť termín a miesto pre kongres ZOVP v r.2019 

Z: sekretariát                  T: máj 2019                                                    V PLATNOSTI 

B) určiť tému na kongres ZOVP 2019 

Z: CR                                     T: máj 2019                                                    V PLATNOSTI 

 

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                                                 V PLATNOSTI 

 

2. Plnenie rozpočtu r. 2018  

Plnenie  rozpočtu  za r. 2018 obdržali členovia  CR v písomnej forme. V príjmovej časti je oproti 

plánu navýšenie u položky: 

- vložné na snemy a kongresy 

- dary 

Prekročenie vo výdavkoch oproti plánu je v položke: 

- výdavky na snemy, kongresy  

- ostatné výdavky (rekl. predmety, inzercia, réžia) 

- poštovné, internet, banka, administratíva 

Plánovaná čiastka pre pracovné  cesty nebola vyčerpaná z dôvodu, že zálohy na 2 pracovné  cesty 

v r. 2018 boli uhradené už v 12/2017.  

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Návrh v písomnej podobe zaslaný sekretariátom členom CR. Pri tvorbe návrhu plánu  sa 

vychádzalo zo skutočností r. 2018 a očakávaných udalostí v r. 2019. V príjmovej časti je zahrnutý:  

- nárast čl. poplatku , ktorý uvažuje s nárastom čl. základne o 3 subjekty 

 - dary od sponzorov vo výške 3.000,-€.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu  je nárast u položiek:  

- snemy, kongresy  

- stravné + nájomné(CR,RG sekcie), part. vzťahy,  

- podpora kult. a šport. aktivít. 

 

4. Plán práce na r. 2019 

Spracovaný na základe reality  r. 2018, sú v ňom zapracované vzdelávacie aktivity - semináre, 

školenia ako aj pracovné cesty spojené s exkurziou u výrobcu techniky používanej pri 

výkoneslužieb v komunálnej sfére a u partnerov čl. organizácií v ČR, Dni výstav komunálnej  
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techniky : Stan KOBIT-SK, HANES Day, REDOX, ADACOM, MB Servis ako aj spolupráca s part. 

združeniami Z ČR, Poľska a Maďarska. Jedným z cieľov plánu v r. 2019 je rozšírenie čl. základne 

o nových členov hlavne z radov poskytovateľov verejnoprospešných služieb. Jeho dôležitou 

súčasťou je zapájanie sa ZOVP do pripomienkových konaní pri zmene zákona o odpadoch a 

právnych úprav týkajúcich sa oblastí činnosti čl. organizácií združenia. 

 

5. Snem ZOVP 2019 – Vysoké tatry, hotel Atrium 

Ing. Priesterová informovala o organizácii celoslovenského snemu v dňoch 22-24.5.2019 - hotel 

Atrium, Nový Smokovec. Do programu snemu sa tento rok prvýkrát zaradí bod „Diskusný kruh“, 

ktorý bude prebiehať v predvečer snemu t.j. 22.5.2019 v čase cca 17.00-19.00 hod.. Diskutovanou 

témou bude chodníkový zákon a zákon o poplatkoch za uloženie odpadov. Diskusia je len pre 

štatutárov spoločností poskytujúcich služby pre mestá a obce.  Do pracovnej časti snemu sú 

zaradené voľby do orgánov ZOVP, plnenie rozpočtu r.2018, plán rozpočtu r. 2019, plán práce na r. 

2019, správa o činnosti prezidenta za r. 2018, správa revíznej komisie. Po pracovnej časti snemu 

bude nasledovať krátka prezentácia vystavovat v kongresovej sále – max. 3 min./vystavovateľ a po 

obede od 14.00 hod. bude na vonkajšej ploche  prezentácia vystavovateľov spojená s 

občerstvením na terase hotela Atrium formou slaného pečiva, syrov a nápojov. S manažmentom 

hotela sú predjednané priestory, strava, exteriér a interiér pre vystavovateľov. Na večerný raut je 

dohodnutá hudba, zatiaľ nie je doriešený krátky kultúrny program.  

 

6. Rôzne: 

*Mgr. Kuba: Spracoval text Memoranda o vzájomnej spolupráci združení ZOVP, SKS, MAKE a 

KFDZOM a zaslal ho členom CR ZOVP na pripomienkovanie. Teraz bude odoslaný ostatným 

stranám Memoranda na pripomienkovanie a na sneme ZOVP 2019 bude predložený členskej 

základni na odsúhlasenie. 

*Ing. Krcha:  Navrhuje pre účastníkov diskusného kruhu dňa 22.5.2019 zabezpečiť podanie večere. 

*Ing. Prada: Je toho názoru, že možnosť diskusie  ako sa navrhuje po novom v „diskusnom kruhu“ 

v predvečer snemu , je už aj teraz možná, a to priamo na snem v bode „diskusia“, kde je možné 

diskutovať na akúkoľvek odbornú tému. 

*Mgr. Kuba: V prac. časti snemu prebehnú voľby do orgánov ZOVP, preto je potrebné, aby 

najneskôr do konca marca 2019  prebehli zasadnutia regionálnych kolégií, ktoré predložia návrhy 

regiónov na  funkciu prezidenta a členov CR, RK na obdobie  4 rokov. 

*Ing. Heško: navrhuje a dáva na zváženie  vystúpiť v médiách a prezentovať postoj ZOVP 

k aktuálnej problematike výkupu PET fliaš resp. zvážiť aj  možnosť tlačovej  správy.  

*Mgr. Kuba: V rámci pripomienkového konania ZOVP, APOH spolu s ďalšími subjektami  zaslali 

MŽP svoje návrhy a výhrady k zálohovaniu PET-iek. Navrhuje, že  tieto organizácie a spoločnosti 

osloví s cieľom  vyrokovať s nimi spoločnú stratégiu postupu v tejto záležitosti. 

*Ing. Litva: seminár o poplatkoch za odpady 31.1.2019 v Novom Meste n/Váhom hodnotí ako 

úspešný, školiteľ odprezentoval  problematiku poplatkov aj s prepojením na prax.  

*Mgr. Kuba: Záujem byť  partnerom celoslovenského snemu ZOVP 2019 potvrdili spol. Slovanet a 

BKS-Leasing. Všetky potrebné náležitosti ohľadom sponzorstva s nimi  dojedná sekretariát.   
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*Mgr. Kuba: Navrhuje na sneme ZOVP 2019 odovzdať plaketu prezidentom partnerských združení 

s textom o podpise Memoranda o spolupráci medzi ZOVP, SKS, MAKE a KFDZOM. 

 *Ing.Priesterová: informovala o výbere miesta pre kongres ZOVP – hotel Patince, je potrebné určiť 

presný termín jeho konania v októbri 2019 a zadefinovať tému kongresu. 

* Mgr. Kuba: Náš člen spol. ADACOM progatec nás oslovila so žiadosťou o prevzatie záštity ZOVP 

nad ňou organizovaným podujatím pri príležitosti 25. výročia založenia spoločnosti, ktoré sa bude 

konať v dňoch 11.-12.04.2019 v Terchovej. Informácia bude zverejnená na www stránke združenia. 

*Ing. Priesterová: K plánovanej prac. ceste , ktorú má v pláne zorganizovať spol. MEVA SK – 

navrhujú ju realizovať v termíne 2. - 4. 04. 2019. 

*Ing. Sojka: Kvôli súbehu viacerých akcií v období marec - máj 2019 navrhuje rokovať so spol. 

 MEVA SK o posune termínu tejto prac. cesty z apríla na september 2019.  

 

7. Uznesenie:  

Celoslovenská rada ukladá: 

U 01/2019 

Aktualizovať a doplniť plán akcií ZOVP, výstav a ostatných akcií v r. 2019 

Z: sekretariát                                                    T: 28. 02.2019 

 

U 02/2019 

Upraviť návrh rozpočtu na r.2019 v zmysle pripomienok členov CR.  

Z: sekretariát                T: najbližšie zasadnutie CR 

 

U 03/2019  

Zvolať zasadnutia regiónov a predložiť návrh kandidátov do orgánov ZOVP 

Z: viceprezidenti                                                T: 31.03.2019 

 

U 04/2019 

Pripraviť scénar a priebeh celoslovenského snemu ZOVP 2019. 

Z: sekretariát                T: najbližšie zasadnutie CR 

 

U 05/2019  

Objednať a 2 ks beach flag ZOVP pre účely akcií ZOVP 

Z: sekretariát                T: 04/2019 

 

U 06/2019  

Zabezpečiť na snem ZOVP v máji 2019 plakety s textom o memorande o vzájomnej spolupráci part. 

združení ZOVP, SKS, MAKE a KFDZOM v počte 4 ks. 

Z: SKS, sekretariát               T: do 22.05.2019 

 

U 07/2019  

A) Zaslať Memorandum o spolupráci part. združeniam na pripomienkovanie  

Z: prezident                                                        T: marec 2019  
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B) Zaradiť Memorandum do materiálov na snem ZOVP 2019 v hoteli Atrium, Vysoké Tatry. 

Z: sekretariát                T: máj 2019 

 

U 08/2019  

Vyrokovať s APOH a ostatnými organizáciami, s ktorými sme  pripomienkovali zálohovanie PET fliaš 

stratégiu zverejnenia resp. medializácie postoja ZOVP a spol. k tejto problematike. 

Z: prezident                            T: najbližšie zasadnutie CR  

 

U 09/2019 

Vystaviť faktúry za členský poplatok v ZOVP SR za rok 2019. 

Z: sekretariát                T: do 28.02.2019 

 

U 10/2019 

Revíznej komisii vykonať kontrolu účtovných dokladov za rok 2018 aj so spracovaním správy 

z kontroly. 

Z: Ing. Prada                T: do 20.05.2019 

 

U 11/2019 

Vytypovať dodávateľa kult. programu dňa na celoslovenský snem ZOVP 2019, hotel Atrium, Nový 

Smokovec. 

Z: sekretariát                T: 30.04.2019 

 

U12/2019 

Prejednať s MEVA SK posun termínu prac. cesty. 

Z: sekretariát                T: 20.05.2019 

 

 

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 11.04.2019  v Terchovej.   

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                                                                                                          

                                                                                                                   


