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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií  

verejných prác SR konanej dňa 08.12.2022 a spoločného zasadnutia  

CR ZOVP + SKS + KFDZOM dňa 09.12.2022, hotel Beltine, Ostravice  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prílohy :  

• Prezenčná listina 
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Juraj Sojka,  Ing. Pavol Heško,  Ing. Peter Laš, Ing. Ľubomír Krcha, 

Ing. Peter Turza 

Hostia:--- 

Tajomník: Ing. Kristína Priesterová 
 

 Program rokovania:  
  k bodu 1) : 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 24.11.2022, Valča 
2. Nové vyhlášky k odpadom a ich  pripomienkovanie 
3. Doplnky do plánu práce na r. 2023 
4. Rôzne  
5. Diskusia 
6. Uznesenie 

 
   k bodu 2): 

1. Formy spolupráce a spoločné akcie v r. 2023 
2. Diskusia 

 

   k bodu 3): 
1. Príprava a organizácia spoločného kongresu SKS, KFDZOM a ZOVP a vzájomná spolupráca v zmysle 

Memoranda o spolupráci z r. 2019  
2. Diskusia 

                                                                                        
 
Program rokovania k bodu 1): 
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 24.11,2022 Valča 

 

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: stály od 01/2023           
 
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 
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U 32/2022 
Zorganizovať zasadnutie rady regiónu a navrhúť kandidátov pre voľby do orgánov ZOVP na sneme 
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. 

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 

 

2.  Nové vyhlášky k odpadom a ich pripomienkovanie 

Prezident pripomenul, aby, ak ešte sú nejaké návrhy na pripomienky do MPK, tak mu tieto je 
potrebné  zaslať do konca týždňa, pretože za ZOVP ich musí predložiť do  12.12.2022, kedy vyprší 
termín na ich zasielanie. 

Predmetom  diskusie bol posun  MBU, zvýšenie poplatkov za odpad pre občanov, povinnosť 
množstvového zberu pre IBV od r.2025 a pre KBV od r.2030 a pripravované novely vyhlášok. 
 

3. Doplnky do plánu práce – rok 2023 

Sekretariát navrhuje plán práce pre rok 2023 doplniť o: 

- seminár pre personalistov a mzdových účtovníkov v termíne 03-04/23  

- pracovnú cestu do Nemecka v termíne 09-10/2023 
 

4. Rôzne: 
*Mgr. Kuba: informoval, že už sa kontaktoval s p. Pobudom zo ZMOS-u a niekedy v priebehu 01/23 
 bude  stretnutie ku aktívnejšej vzájomnej spolupráci  v oblasti odpadov. Na toto  stretnutie navrhuje 

prizvať aj zástupcu ÚMS. 

*Mgr. Kuba: má kontakt na p. Mihála, osloví ho s požiadavkou na realizáciu školenia personalistov            
pre naše čl. organizácie- zistí cenu a termín, kedy by mohol byť seminár 

*Ing.Heško: navrhuje účasť v zahraničí napr. v Nemecku na lokálnej výstave menšieho formátu 
zameranej len na úzky okruh činnosti – napr. strojov na zimnú údržbu či na údržbu zelene a pod. 

 *Ing. Priesterová: informovala o záujme spoločnosti  Karcher o členstvo v ZOVP ako aj o možnosti 
pracovnej  cesty do ich výrob. závodu v Nemecku 

  
5. Diskusia: 
*Mgr. Kuba: informoval, že už oslovil nejaké firmy s požiadavkou o redizajn webovej stránky zovp.  
*Ing. Krcha: navrhuje, aby štát kompenzoval náklady tým, ktorí linku  MBU už majú 
*Ing. Heško: informoval o možnosti organizovať zasadnutie CR v 02/2023 v zariadení Kuzminovo   
v Dolnom Kubíne alebo v hoteli Park. Termín 6. alebo  7. týždeň  2023 majú zatiaľ voľný. 
* Ing. Laš: do roku 2026 sa nikomu neoplatí upravovať odpad, teda spúšťať zariadenie MBU 
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6. Uznesenie: 

Celoslovenská rada ukladá: 

 
U 36/2022 
Kontaktovať p. Mihála ako možného školiteľa  pre seminár personalistov, zistiť cenu a termín 

Z:  prezident                                                                   T: do 15.01.2023    

     
U 37/2022 
Zabezpečiť preplatenie odmien za rok 2022. 
Z: sekretariát                                                                  T:do 31.12.2022 
 
U 38/2022 
Spracovať  čerpanie rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. 
Z: sekretariát                                                                  T: najbižšie zasadnutie CR 
 
U 39/2022 
Zaslať viceprezidentom aktuálny zoznam členských organizácií za príslušný región. 

Z: sekretariát                                                                    T: do  15.04.2023   
 
U 40/2022 

Osloviť Ing. Ballaya s ponukou na predsedu revíznej komisie ZOVP. 

Z: Ing. Sojka                                                                      T: do  30.03.2023   

    
U 41/2022 

Zápisnicu zo zasadnutia regiónov ZOVP aj s návrhmi  na kandidátov na prezidenta, viceprezidentov, 

členov RK  zaslať  sekretariátu ZOVP. 

Z: viceprezidenti                                                               T: do  10.05.2023 

     

k bodu 2) a k bodu3): 
1. Príprava a organizácia spoločného kongresu SKS, KFDZOM a ZOVP v zmysle Memoranda   
o spolupráci z r. 2019 
Prezident poľského združenia p. Wojciech Janka informoval, že dlhodobo plánovaný spoločný 
kongres združení KFDZOM, SKS a ZOVP by sa mal konať v r. 2024  v termíne 15.5-17.52024 v Karpači, 
hotel Golembievski. Hotel disponuje dostatočnou  ubytovacou kapacitou (1000 izieb) a niekoľkými 
kongresovými miestnosťami. Program by bol nasledovný - v prvý aj druhý deň kongresu budú  
panelové diskusie na tému aktuálnej situácie v odpadovom hospodárstve krajín, aký je súčasnosť, čo 
je pred nami ako výzva,..... Počas oboch diskusií bude k dispozícii dvojica tlmočníkov. Počas prvých 2 
dní kongresu by mali prebehnú aj  samostatné zasadnutia snemov združení SKS a KFDZOM.  
15.5.2024 (streda) 
16.00 – 18.00 hod. – prednášky + diskusia za účastí všetkých 3 združení 
Od 18.00  hod kultúrny program + odovzdanie ocenení 
16.5.2024 (štvrtok) 
10.00-12.00 český blok (situácia v OH v ČR v trvaní cca 0,5 hod.) + diskusia 
12.00-14.00 obed + výstava v interiéri 
16.00 – 18.00 slovenský blok (situácia v OH v SR v trvaní max. do 0,5 hod.) + diskusia 
Od 18.15 hod. bowling 
Od cca 20.00 hod. vonkajší grill + táborák 
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17.5.2024 (piatok) 
Vystúpenie psychológa, astrológa 
Ukončenie spoločného kongresu o 11.00 hod. 
 
2. Diskusia  
KFDZOM – p. Janka:  
Každé združenie deklaruje počet účastníkov kongresu + počet vystavovateľov (von/dnu) 
KFDZOM = do 400 účastníkov, SKS= 150-200 účastníkov, ZOVP= možno cca do 50 účastníkov 
Každé z 3  združení uzatvorí samostatnú zmluvu s hotelom na služby ( ubytovanie, strava, 
výst.plocha), ktorých cenovú relácia dojedná KFDZOM. Hlavný kongresový sál platí poľská strana, 
kongresové sály pre zasadnutia snemov  združení SKS a KFDZOM si platí každé združenie samostatne. 
ZOVP - Mgr. Kuba:  
Upozornil, že pre členov ZOVP je to veľmi ďaleko a obáva sa, že len málo členov  využije možnosť 
účasti na tomto trojkongrese a asi vyššie uvedené množstvo 50 účastníkov nedosiahneme. Skôr to 
vidí na účasť cca 20-člennej delegácie za ZOVP.  
 
Ďalšej časti rokovania sa viedla diskusia o názve kongresu, čo mnohí zúčastnení navrhovali uzavrieť 
neskôr a prvé bližšie informácie k postupu a vývoju organizácie by mohli byť v 04/2023. 
 
 
 
Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční 10.02.2023 o 10.00 hod, hotel Osobita, Zuberec alebo 
v TS Dolný Kubín 
 
 
 

 
Zapísala: Ing. Kristína Priesterová, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sekretariát združenia 

                                              
 

Mgr. Peter K u b a 

prezident ZOVP SR 
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