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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií  

verejných prác SR konanej dňa 24. 11. 2022, hotel Impozant, Valča 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prílohy :  

 Prezenčná listina 
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Juraj Sojka,  Ing. Pavol Heško,  Ing. Peter Laš, Ing. Jozef Perháč, 

                   Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Turza Peter, Ing. Oleár Július, Ing. Dušan Lukáč 

Hostia:--- 

Tajomník: Ing. Kristína Priesterová 
 
Program rokovania: 

  1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 08.09.2022, Šachtičky, Banská Bystrica 
  2. Vyhodnotenie kongresu ZOVP r. 2022 – hotel Atrium, Nový Smokovec 
  3. Plnenie rozpočtu k 31.10.2022 
  4. Celoslovenský snem ZOVP 2023 – miesto, termín     
  5. Rôzne (spoločné prac. stretnutie SKS, KFDZOM a ZOVP v 12/2022, prac. cesta 2023-návrhy+ iné  
                   návrhy a doplnenia do plánu práce r.2023, ....) 
  6. Diskusia 
  7. Uznesenie 
 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 07.06.2022, Dolný kubín 
 

U 07/2022 

Realizovať jesenný kongres ZOVP v termíne 19.10. – 21.10.2022 v Stropkove, hotel Ondava 

Z: sekretariát ZOVP                                                     T: najbližšie zasadnutie C              SPLNENÉ 

                               Zmena termínu a miesta:18.-19.10.2022, hotel Atrium, Nový Smokovec 

 

U 22/2022 

Určiť témy seminára ekonómov, pripraviť pozvánku na seminár. 

Z: Ing. Krcha, sekretariát T: 28.09.2022             SPLNENÉ 

 
U 23/2022 

  Vystúpiť na kongrese ZOVP s prednáškou o prevádzke linky v Hincovciach. 

Z: Ing. Perháč, Ing. Laš T: 18.010.2022          SPLNENÉ 

 
U 24/2022 
Upresniť akcie ZOVP do konca r.2022 

Z: sekretariát, CR                                                                               T: 20.10.2022           SPLNENÉ 

 
U 25/2022 
Pozvať  MŽP na kongres ZOVP SR 2022 

Z: sekretariát                                                                                      T: 20.09.2022           SPLNENÉ 

 
U 26/2022 
Zabezpečiť autobus  pre exkurziu do Hincoviec. 

Z: Ing. Perháč, sekretariát                                                                  T: 17.09.2022          SPLNENÉ 

 
2.  Vyhodnotenie kongresu ZOVP r. 2022 – hotel Atrium, Nový Smokovec 

Služby počas kongresu boli realizované v súlade s  cenovou ponukou hotela Atrium a pomoc pri 
parkovaní osobných vozidiel poskytlo VPS Vysoké Tatry, a to zabezpečením bezplatného  parkovania  
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na parkovisku  mesta Vysoké Tatry. Ústrednou témou kongresu bola machaniko-biologická úprava 
odpadu pred jeho uložením na skládku a k tejto téme vystúpili Ing. Čachová-za ÚMS, Ing. Jakeš-
APOH,  Ing. Zydera za SVPS z ČR, Mgr. Peter Kuba-ZOVP SR a prevádzkovatelia takýchto zariadení – 
Ing. Kováč zástupca spoločnosti Hinkom a Ing. Laš zo spol. JOKO-EKO. K danej problematike 
prebehla obšírna diskusia, v závere ktorej prezident ZOVP SR Mgr. Peter Kuba informoval 
o spoločnom vyhlásení organizácií ZOVP SR, APOH, ZMOS, ÚMS, ktorým žiadajú ministerstvo 
o odklad povinnosti MBU na január 2025. Sekretariát predložil členom CR v písomnej forme 
finančné vyhodnotenie kongresu. 

 

3. Plnenie rozpočtu k 31.10.2022  
Bolo zaslané členom CR v písomnej forme. V príjmovej časti v položke snemy a kongresy, sú zatiaľ 
zahrnuté len platby zrealizované do 31.10.22, podobne je to u položky školenia a seminára a v 
položke členské je oproti plánu navýšenie o 1 152,- Eur, z dôvodu vstupu nových členov po sneme. 

Vo výdavkovej časti je oproti plánu prekročená položka snemy a kongresy, ktoré boli zo strany ZOVP 
dotované spolu čiastkou 12 640,- Eur. Dôvodom navýšenia je nárast cenových relácií služieb zo 
strany  hotelov. 

 
4. Celoslovenský snem ZOVP r.2023 – termín a miesto  
Pôvodne miestom konania jarného celoslovenského snemu ZOVP v máji 2023 mal byť hotel Sitno, 
jeho vedenie sa však v termíne do 15.11.22 vyjadrilo, že v nami požadovanom termíne bude v jeho 
zariadení prebiehať rozsiahla rekonštrukcia. Sekretariát oslovil vedenie hotela v Patinciach, ten vo 
veľmi krátkej dobe zaslal CP na rozsah nami požadovaných služieb v termíne 24.-26.05.2023. 
Zariadenie potrebám snemu vyhovuje, hotel disponuje dostatočnou plochou pre externú výstavu 
techniky ako aj parkovanie osob. vozidiel, vnútorné priestory vyhovujú, zaslali predbežnú CP. 

 
5. Rôzne: 
* Mgr. Kuba: Kongres ZOVP dopadol na výbornú, téma MBU odpadov bola dobre odprezentovaná 
hosťami, prevádzkovaleľmi liniek MBU. Výstava na vonk. ploche bola OK, všetci zúčastnení si program 
kongresu pochvaľovali ako aj jeho celkovú organizáciu. 
* Ing. Sojka: detto ako Mgr. Kuba konštatuje, že kongres bol veľmi vydarenou akciou. 
* Ing. Priesterová: v časopisoch mediálnych partnerov Komunálna technika a Odpady portál 
a miestnom periodiku Mesta Vysoké Tatry boli zverejnené články o kongrese ZOVP 2022 
* Ing. Krcha: poďakovanie patrí aj Ing. Perháčovi,  Ing. Kováčovi zo spol. Hinkom  a Ing. Lašovi –
spol. JOKO-EKO za prednášky na kongrese o ich zariadeniach na MBU odpadu. 
*Mgr. Kuba: ďakuje Ing. Perháčovi  za  exkurziu linky MBU  v Hincovciach pre CR  dňa 17.10.2022  

  *Mgr. Kuba navrhuje z dôvodu minimalizácie prestojov pri prezentácii  vystavovateľov v sále počas 

   kongresu, aby počnúc rokom 2023 v pozvánke na snem a kongres ZOVP sa uvádzalo, že prezentácie  

   vystavovateľov je potrebné doručiť najneskôr do 2 dní pred  konaním snemu alebo kongresu, ináč 

   nebudeme garantovať jej zahrnutie do programu prezentácií 

  *Ing. Krcha: odporúča oživiť kontakt so ZMOS, aby sa zúčastňovali akcií ZOVP  

  *Mgr. Kuba: súhlasí s Ing. Krchom, on má kontakt s Ing. Pobudom, ktorý je v ZMOS podpredsedom 

   Sekcie odpadov a tiež osloví Ing. Malčeka, aby sa obrátil na Ing. Trégera so žiadosťou o poverenie 

   osoby z radov ZMOS-u, ktorá by bola pre nás partnerom za oblasť odpadov 

  *Ing. Heško navrhuje upgrade webovej stránky ZOVP, zrealizovať jej redizajn  a navrhuje medzi 

   reklamy na webovej stránke  čo najskôr zaradiť reklamu spol.  Veacom s.r.o.,  ich služby sú veľmi 

   zaujímavé pre členské organizácie združenia 

 *Ing. Priesterová: odporúča pre potreby konania snemov, kongresov a ďalších akcií ZOVP zakúpenie 

  predlžovacej šnúry a potreného náradia 
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*Ing. Priesterová: informuje, že prvé zasadnutie CR ZOVP bude v 02/2023, pravdepodobne v 7. týždni 
( 16.-17.2.2023) 

*Ing. Turza: k plánu práce na rok 2023 navrhuje, aby ZOVP vykonalo  prieskum  záujmu  u členov 
združenia  o školenie pre personalistov a mzdové účtovníčky a v prípade záujmu ho zorganizovať na 
jar 2023 

*Ing. Sojka: upozorňuje, že rok 2023 je volebný, preto je potrebné, aby prebehli zasadnutia regiónov  
a navrhli kandidátov do orgánov ZOVP (prezident, viceprezidenti, člen CR,  člen RK) na nasledujúce 4 
roky 

*Mgr. Kuba: navrhuje, aby Ing. Krcha preveril u ekonómov čl. organizácií,  ktorý termín pre konanie 
ek. seminára im viac vyhovuje, mesiac október alebo november 2023 

*Ing. Sojka, Mgr.Kuba:  počas kongresu ZOVP ich  mnohí členovia oslovili s požiadavkou na realizáciu 
pracovnej cesty so zameraním na komunál. techniku resp. ŽP do Nemecka v r.2023 

  
6. Diskusia: 
 *Mgr. Kuba: informoval, že MŽP minulý týždeň posunulo  termín  pre povinnosť  MBU odpadu, 
 a to o jeden rok t.j. na január 2024. Podľa neho samotný posun termínu nič nerieši, pokiaľ  
nedôjde k zmenám v procese EIA . Toho času prebieha MPK k MBU a žiada všetkých, ak ešte 
majú niečo ďalšie okrem už mu zaslaných pripomienok, aby ich urýchlene doručili, aby ich mohol 
 doplniť k už obdržaným  a za ZOVP zaslať. 
*Ing. Turza: možná by bolo vhodné osloviť aj Ministerstvo financií, že čo oni pripravili pre MBU, 
 lebo ak dostane len 30% od štátu, tak nevie či ide do toho, asi by stálo za to viac motivovať firmy 
*Ing. Perháč: pri odklade MBU na rok 2024 im hrozia obrovské finančné problémy, pre rok 2023 
nemá spol. Hinkom uzatvorenú žiadnu zmluvu s obcou na  MBU odpadu, s veľkou 
pravdepodobnosťou Hinkom od januára 2023 prevádzku MBU zatvorí, ak nedôjde vyriešeniu 
spôsobu, ako by štát uhrádzal rozdiel medzi odpadom dovezeným na uloženie na skládku 
a odpadom na  linku MBU, napr. vo výške 20,-€/t. 
*Ing. Krcha: navrhuje, aby štát kompenzoval náklady tým, ktorí linku  MBU už majú 
*Mgr. Kuba: do stanoviska pre MŽP uvedie, že je potrebné spracovať metodiku na kompenzáciu 
nákladov už pre existujúce linky, a to z Envirofondu a podľa neho by sa to malo preplácať obciam 
*Ing. Heško: možno by stálo za úvahu, aby  spoločnosti, ktoré už majú linky MBU a teraz došlo k 
presunu termínu MBU na rok 2024 na poslednú chvíľu, aby žalovali štát pre zmarenú investíciu 
* Ing. Laš: do roku 2026 sa nikomu neoplatí upravovať odpad, teda spúšťať zariadenie MBU 
* Ing. Turza: navrhuje do pracovnej skupiny (MŽP) zainteresovať aj Ministerstvo hospodárstva,ktoré 
 si zoberie na starosť nastavenie podmienok pre koncovky pre energetické zhodnotenie odpadu ako 
 suroviny nie ako odpadu (cementárne, teplárne, elektrárne)   a zároveň aj vytvorí podmienky, kde 
 a za kých podmienok bude možné biologicky stabilizovať podsitnú frakciu s maximálnym využitím 
 jej potenciálu ako zdroja pre výrobu metánu na ďalšie energetické zhodnotenie (centrálne  
biometánové  stanice) a navrhuje presunúť sekciu Odpadov z MŽP na Ministerstvo hospodárstva 
 
7. Uznesenie: 

Celoslovenská rada ukladá: 

 
U 27/2022 
V pozvánke na snem, kongres ZOVP upozorniť vystavovateľov, že ich prezentáciu je potrebné zaslať 
najneskôr do 2 dní pred konaním snemu , kongresu. V opačnom prípade negarantujeme zaradenie 
prezentácie  do programu. 

Z:  sekretariát                                                                 T: od 01/2023           
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U 28/2022 
Zrealizovať prieskum záujmu členov združenia o školenie pre personalistov a mzdové účtovníčky. 

Z: sekretariát                                                                  T: 31.01.2023           

 
U 29/2022 
Osloviť firmy s požiadavkou na redizajn  webovej stránky ZOVP aj so zaslaním cenovej ponuky 

Z: prezident, sekretariát                                                 T: 31.01.2023     

       
U 30/2022 
Zakúpiť predlžovaciu šnúru + potrebné náradie pre potreby snemu, kongresu a ďalších akcií ZOVP. 

Z: sekretariát                                                                    T: do  15.03.2023     

       
U 31/2022 
Oživiť kontakt so ZMOS-om, hlavne, čo sa týka spolupráce pre oblasť odpadov 

Z: prezident                                                                      T: do  28.02.2023 

     
U 32/2022 
Zorganizovať zasadnutie rady regiónu a navrhúť kandidátov pre voľby do orgánov ZOVP v r.2023 

Z: viceprezidenti, sekretariát                                          T: upresní sa na najbližšej CR 

 
U 33/2022 
Zrealizovať celoslovenský snem ZOVP 2023 v termíne  24. – 26.05.2023 s miestom konania vo 
Wellness hotel Patince 
Z: CR, sekretariát                                                               T: 24.05.2023 
 
 34/2022 
Preveriť  možnosť  prac. cesty do Nemecka zameranej na  komunál. techniku a ŽP do Nemecka 

Z:  sekretariát                                                                     T: do 24.5.2023 

 
35/2022 
Preveriť  miesto a termín pre zasadnutie CR v 02/2023 

Z: Ing. Heško, sekretariát                                                  T: do 31.12.2022 

 

    
    
Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční 08.12.2022 o 14.00 hod, hotel Beldyně, Ostravice-ČR 

 

 
Zapísala: Ing. Kristína Priesterová, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sekretariát združenia 

                                              
 

Mgr. Peter K u b a 

prezident ZOVP SR 
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