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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 

konanej dňa 15. 05. 2017, hotel Zelená Lagúna – rekr. Oblasť Domaša-Kvakovce 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, , Ing. Miroslav Prada, Ing. Jozef Perháč,  

                           Ing.Blažej Litva, Ing. Anton Veselka, Ing. Juraj Sojka 

Hostia :  

Tajomník:   Ing. Priesterova Kristína  

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 20.04. 2017, Dolný Kubín-Srňacie 

2. Príprava a priebeh jarného snemu  

3. Pracovná cesta – Nemecko, školenie odpady 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

 

 

1.Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 20. 04. 2017, Dolný Kubín-Srňacie 

 

 U6/2017   

Vyslať  2 zástupcov ZOVP SR na snem poľského združenia KFDZOM v dňoch 17. - 19. 5. 2017. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Heško, Ing. Hajduch   TERMÍN : 05/2017                       SPLNENÉ 

 

U7/2017   

Pripraviť pracovnú cestu – Mníchov  v 09/2017 s p. Moravcom a jej program. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Sojka                     TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR                V PLATNOSTI 

 

U8/2017 

Zabezpečiť pozvanie hostí na snem Domaša, rozposlať pozvánky. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                                         TERMÍN : do 30.04.2017          SPLNENÉ 

 

U9/2017 

Prezidentovi ZOVP kontaktovať  SKS a dohodnúť spoločnú návštevu zástupcov ZOVP a SKS na  

sneme poľského združenia KFDZOM na deň 17.5.2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                                               TERMÍN : 10.05.2017                SPLNENÉ 

 

U102017   

Vyslať  delegáciu 2 zástupcov ZOVP SR na snem poľského združenia KFDZOM v dňa 17.05.2017. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Heško, Ing. Hajduch                TERMÍN : v texte                       SPLNENÉ 

 

U12/2017 

Zúčastniť sa kongresu SKS v dňoch 24.5-26.5.2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident, Ing. Krcha    TERMÍN : v texte                    V PLATNOSTI 
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U13/2017 

Zúčastniť sa snemu SVPS v dňoch 1.6. -2.6.2017. 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Sojka, Ing. Litva                TERMÍN : v texte                V PLATNOSTI 

            

U14/2017 

Informovať snem ZOVP dňa 18.5.2017 o ponuke poľského združenia na organizáciu spoločného 

snemu ( stretnutia) združení Poľska, Slovenska a Čiech v r. 2018. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                              TERMÍN : 18.05.2017 

 

U15/2017 

Pripraviť školenie na tému: aktuálne zmeny zákona o odpadoch a s ním súvisiach vyhlášok ,výber 

školiteľa a miesta konania školenia.  

ZODPOVEDNÝ :Ing. Litva                                 TERMÍN : II. polovica mesiaca jún 2017  

 

U16/2017  

Preveriť miesto a termín konania tenisového turnaja v mesiaci august 2017. 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Heško                               TERMÍN : 15.06.2017  

 

U17/2017/A  

Vybrať tému jesenného kongresu ZOVP  

ZODPOVEDNÝ : prezident, členovia CR        TERMÍN : najbližšie zasad. CR  

 

U17/2017/B  

Vybrať miesto konania kongresu ZOVP  

ZODPOVEDNÝ :Ing.Veselka                                           TERMÍN : najbližšie zasad. CR  

 

U18/2017 

Vytvoriť 3-člennú pracovnú  skupinu, ktorá bude  spolupracovať so Źilinskou univerzitou  na tému 

kalkulačných vzorcov za výkony komunálnych vozidiel . 

ZODPOVEDNÝ :Ing. Heško                                 TERMÍN : 06/2017            SPLNENÉ 

 

U19/2017 

Podporiť návrh APOH-u ohľadom vyčlenenia prostriedkov zo zvýšeného poplatku za uloženie 

odpadov na spolufinancovanie zberu BRKO. 

ZODPOVEDNÝ :prezident                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U20/2017   

Vyhotoviť zápis pre pamäť zo stretnutia so ZMOS-om k pripomienkam k poplatku za uloženie 

odpadov. 

ZODPOVEDNÝ :Ing.Litva                                  TERMÍN :  U19/2017 

 



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 

 

 

U20/2017   

Vyhotoviť zápis pre pamäť zo stretnutia so ZMOS-om k pripomienkam k poplatku za uloženie 

odpadov. 

ZODPOVEDNÝ : Ing.Litva            TERMÍN :najbližšie zasadnutie CR               SPLNENÉ 

 

U21/2017   

Zabezpečiť, aby u všetkých  akcií ZOVP (školenie, seminár, snem, kongres,...) súčasťou informácií  

na web stránke bola aj  pozvánka na akciu           

Zodpovedný: správca web stránky             TERMÍM: v texte                                               SPLNENÉ 

 

U22/2017/A 

Sekcii Odpadov ZOVP osloviť/vybrať  vhodných kandidátov z členskej základne na zapojenie sa do  

environmentálnej súťaže  o Zlatého mravca pre r. 2017. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Litva                                                       TERMÍN : viď U22/2017/B 

 

U22/2017/B 

Prezidentovi združenia kontaktovať p. Krákorníkovú ohľadom zistenia termínu na podávanie 

prihlášok do súťaže Zlatý mravec 2017. 

ZODPOVEDNÝ : prezident                                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR                                            

 

U23/2017 

Iniciovať /pri najbližšom stretnutí/ rokovanie so ZMOS-om  na  riešenie ekonomickej stránky zberu 

pneumatík. 

ZODPOVEDNÝ : prezident, Ing. Litva                                      TERMÍN : do 1 mesiaca  

 

U24/2017 

Zabezpečiť reklamný predmet na snem ZOVP dňa 18.5.2017 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Krcha, sekretariát                           TERMÍN : v texte             SPLNENÉ 

 

U25/2017 

Zabezpečiť cenové ponuky a zakúpenie tlačiarne (sekretariát)  a dataprojektoru. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                                                     TERMÍN: 05-06/2017    SPLNENÉ 

 

2. Snem ZOVP 

Pracovná časť celoslovenského snemu:   

Organizácia snemu je v réžii východoregiónu podľa nasledujúceho manuálu: 

Začiatok snemu: 10.00 hod. – kongresová miestnosť hotela Zelená Lagúna 

moderovanie snemu: Ing. Prada Miroslav 

- dohľad nad registráciou účastníkov snemu: Ing.Prada Miroslav 

- personálna výpomoc pri registrácii: TaZSMi  

- manažment vystavovateľov: Ing. Perháč 
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- moderovanie výstavy v exteriéri: Ing. Litva Blaže  

- členovia mandátovej a volebnej komisie: 

- členovia  návrhovej komisie: 

- Do programu snemu zaradiť doplňujúce voľby, z dôvodu ukončenia členstva v ZOVP SR 

spoločnosťou Verejno-prospešný podnik Senec, a.s – jeho zástupca Ing. Klokner Gabriel bol 

členom revíznej komisie. Návrh na nového člena Revíznej komisie – Ing. Schwartz Juraj. 

- Generálny sponzor snemu:  Redox s.r.o.Lučenec 

Reklamný predmet na snem –zabezpečený = taška plátenná s logom ZOVP, v ktorej budú materiály 

na snem, pero. 

Hostia snemu: zástupca mediálneho partnera Odpady-portal p. Kazda, starosta obce Kvakovce – p. 

Kapraľ, zástupcovia partnerského združenia SVPS, TS Giraltovce, prednosta MÚ Giraltovce, 

viceprimátor Stropkova 

Čestní hostia: p. Miloslav Kuba a Ing. Šopinec František 

Program po skončení pracovnej časti snemu: 

Obed: od 13.00 - 14.00 hod. formou bufetových stolov  

14.00 - 18.00 hod.- výstava komunálnej techniky na ploche pred hotelom s občerstvením na terase 

hotela 

Od 19.00 hod. – večerný raut - jedlo formou bufetových stolov, kult. program - vystúpenie 

folklórneho súboru Stropkovčan – cca ½ hodiny od 19.30 hod. produkcia hudobnej skupiny Trion 

20.00 – 01.00 hod., počas večera tombola 

 

3. Pracovná cesta – Nemecko 

Ing.Sojka: Zatiaľ nie sú k dispozícii aktuálne  informácie k pracovnej ceste  od p. Moravca, a to 

ohľadom rezervácie, čaká sa na jej potvrdenie nemeckou stranou do konca  mája 2017. 

Pravdepodobne na najbližšom zasadnutí CR ZOVP už budú dispozícii potrebné dáta, aby bolo 

možné záväzne stanoviť termín pracovnej cesty. 

     

4.Rôzne 

*Ing. Litva: reklamné predmety na snem riešiť pred jeho konaním. 

*Ing. Krcha: K problematike zberu plastov, ich separácie a riešenie aktuálnych problémov. 

Navrhuje stretnutie s NATUR PACK-om ohľadom oboznámenia s ich predstavou do budúcna. Tak 

isto by bolo vhodné   stretnutie s OZV k zberu  pneu a ostatných materiálov a k riešeniu aktuálnych 

problémov v danej oblasti. 

*Ing. Litva: Bolo by vhodné aktualizovať obal s chlopňami, ktorého zadná strana je opatrená 

adresárom členských organizáciami ZOVP a požívať ho na snemy, kongresy, iné akcie. Po vykonaní 

aktuálizácie údajov sekretariátom pomôže s dotlačou obalov. 

* Ing. Litva:navrhuje za účasť členom rady, ktorí sú vyslaní reprezentovať ZOVP na akciách 

partnerských združení resp. na iných akciách, poskytnúť fin. prostriedky na vedľajšie výdaje. 

* Ing. Krcha: navrhuje Ing. Kloknerovi poďakovať za činnosť v zdržení a jeho orgánoch. 

* Ing. Litva: navrhuje vytypovať druh vecného daru ( aj s logom ZOVP), ktorý by sa používal pri 

prezentácii ZOVP resp. pri  životných a pracovných jubileách členov združenia. 
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Mgr. Kuba: pravdepodobnou témou kongresu ZOVP na jeseň bude „Základné povinnosti 

štatutárov“ – preverí jej odprezentovanie spoločnosťou  Hager & Dvořák. 

*Ing. Litva: informoval o ponuke (rozsah a cen, možné termíny)  Ing. Balkovej na školenie Odpady. 

*Ing. Veselka: k miestu konania kongresu – Beckov nevyhovuje kapacitne a v Novom Meste nad 

Váhom by ubytovanie bolo vo viacerých zariadeniach. Miesto konania kongresu v západoregióne 

navrhuje doriešiť  na najbližšom zasadnutí CR. 

*Hosť CR - p. Šopinec: informoval, že pripomenky k novele zákona o odpadoch, ktorá ide do 

medzirezortného pripomienkovania, má niekoľko strán a navrhuje zapojiť sa do tohto procesu 

*Ing. Prada: informoval o stanovisku revíznej komisie k hospodáreniu združenia za rok 2016 

 

5.Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 

U26/2017 

Vyhotoviť písomný záznam (informáciu) z každého pracovného stretnutia, rokovania, ktorého sa 

zúčastní člen CR ZOVP. 

ZODPOVEDNÝ : členovia CR ZOVP                      TERMÍN : stály 

 

U27/2017 

Kontaktovať OZV ALTMA ohľadom zberu pneumatík na zberných dvoroch. 

ZODPOVEDNÝ :prezident                                  TERMÍN : najbližšie zasadnutie CR  

 

U28/2017 

Osloviť ENVIPACK s návrhom na stretnutie ohľadom separácie plastov, aká je ich predstava o zbere 

do budúcna a iniciovať stretnutie s OZV na pneu, elektro a riešenie súčasných problémo v danej 

oblasti.  

ZODPOVEDNÝ : prezident                                  TERMÍN : podľa dohody S OZV 

 

U29/2017 

Aktualizovať údaje( adresár členov) na zadnej strane u  „obalu  s chlopňami – ZOVP“ a zabezpečiť 

jeho tlač v množstve cca 50 - 100 ks. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát                                  TERMÍN : 09/2017 

 

U30/2017   

V tabuľke rozpočtu na rok 2017 v časti náklady na činnosť rady, orgánov ZOVP  účtovať odmeny za 

účasť na snemoch partnerských organizácií a na iných stretnutiach, na ktoré bol člen CR vyslaný na 

základe jej uznesenia. 

ZODPOVEDNÝ :sekretariát                                  TERMÍN : stály 

 

U31/2017 

Vytypovať druh reklamného/vecného daru, ktorý sa opatrí logom ZOVP na prezentáciu združenia. 

ZODPOVEDNÝ: sekretariát                                                 TERMÍN: 09/2017 
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U32/2017 

Zaslať Ing. Gabrielovi Kloknerovi písomné poďakovanie za dlhoročnú prácu v  ZOVP a jeho 

orgánoch. 

ZODPOVEDNÝ: sekretariát                                                 TERMÍN: 06/2017 

 

 

 

Ďalšie rokovanie CR ZOVP sa uskutoční  07. 06. 2017 v hoteli PARK, Dolný Kubín. 

             

    

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová 

         sekretariát združenia 

 
  

 

 

 

                    ____________________________ 

             Mgr. Peter Kuba, prezident 


