
Zápisnica č. 1/2019

zo zasadnutia Správnej rady Asociácie vodárenských spoločností

konaného dňa 7.februára 2019 v Bratislave·

Prítomní: 5 členov správnej rady

(prezenčná listina priložená)

Program podl'a pozvánky:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia úloh z rokovania správnej rady 27.11.2018 v Belej

3. Informácie o stave legislatívy z oblasti vodného hospodárstva a iných rezortov

4. Zhodnotenie činnosti a čerpania rozpočtu za rok 2019

5. Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2019

6. Požiadavky zákona č. 68/2018 Z.z, o kybernetickej bezpečnosti

7. 36. ročník súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

8. Water Final Four, medzinárodná súťaž zručnosti VP

9. Rôzne

10. Záver

K bodu 1) - Otvorenie

Rokovanie správnej rady otvoril Ing. Hreha, PhD., ktorý privítal zúčastnených. Rokovania SRAVS sa

zúčastnilo 5 členov SRAVS. Dvaja členovia správnej rady a predseda dozornej rady sa ospravedlnili.

Prezident AVS následne predniesol program správnej rady a vyzval prítomných, aby sa k nemu

vyjadrili, prípadne uviedli požiadavky na doplnenie programu.

Program rokovania SRAVS bol schválený bez pripomienok.

Uznesenie č. 1/1/2019

Správna rada súhlasí s uvedeným programom.
,

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: o hlasov

ZDRŽALOSA: o hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ
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,----------------. ----------_ .._--------------

k bodu 2) - kontrola plnenia úloh z rokovania správnej rady 16.10.2018 v Bratislave

Ing. Hreha informoval ku kontrole úloh:

Uznesenie č. 3/6/2018, ktorým správna rada poverila zastupovaním záujmov vodárenských

spoločností: Ing. Lukáča, Ing. Kundríka a Ing. Martinku pri kolektívnom vyjednávaní KZ VS na rok

2019 bolo splnené. Na vyjednávaní sa zúčastnil Ing. Kundrík .. KZ VS na rok 2019 bolo dohodnutá

podľa požiadaviek členov AVS. KZVS bola podpísaná. Jej platnosť je od 1.1.2019.

úloha splnená

k bodu 3 Informácie o stave legislatívy z oblasti vodného hospodárstva

Prezident AVS informoval ku bodu 3:

Zákon č. 442/2002 Z.z. zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Novela zákona bola stiahnutá z legislatívneho procesu. Na základe stretnutia s pracovníkmi sekcie

vôd MŽP SRsa predpokladá jeho opätovné otvorenie v marci 2019. AVS naďalej trvá na

odmietavom postoji k zavedeniu pojmu "zaústenie" ako časti verejnej kanalizácie.

Zákon č. 50/1976 Zb., Stavebný zákon

Na jar roku 2019 sa pripravuje kompletná zmena Staveného zákona. Nahradia ho dva zákony:

zákon územnom plánovaní a zákon o výstavbe. V súčasnosti prebiehajú diskusie s dotknutými

subjektmi. MPK bude otvorené v mesiacoch marec/apríl. Pre AVS dôležité zmeny pri povoľovaní

stavieb.

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

V decembri prebehlo pripomienkové konanie k zákonu. AVS zaslalo viacero zásadných

pripomienok. Rozporové konanie prebehne prvom kvartáli 2019.

Transpozícia smernice EPo kvalite vody na I'udskú potrebu

AVS smernicu pripomienkovala počas legislatívneho procesu v Európskom parlamente. V roku

2019 bude smernica transponovaná do slovenskej legislatívy.

URSO

Dňa 5.2.2019 prebehlo stretnutie so zástupcami URSO,odbor vodárenstva. Téma zvyšovanie

nákladov VS a ich uplatnenie v cene: ceny energií, požiadavky vyplývajúce so zákonníka práce

a zákonu kybernetickej bezpečnosti, možnosť zavedenia dvojzložkovej ceny

Regulačná rada

Vláda SRstiahla nominácie na člena Regulačnej rady pre Ing. Pastoreka a Ing. Kočiška. SRAVS
"

schválila dvoch nových kandidátov do Regulačnej rady. Sú nimi:

RNDr. Oto Nevický, MBA, Ing. Zsolt Lukáč, PhD, EMBA
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Obidvaja kandidáti splňajú požiadavky zákona č. 250/2012 Z.z. a majú dlhoročnú prax v oblasti

vodného hospodárstva a činností regulovaných subjektov. Mená obidvoch kandidátov budú

doručené do AZZZ a budú uplatnené ako kandidáti najväčšieho zamestnávatel'ského združenia na

Slovensku.

Uznesenie č. 1/2/2019

Správna rada schval'uje nomináciu na člena Regulačnej rady pre nasledovných kandidátov:

RNDr. Oto Nevický, MBA

Ing. Zsolt Lukáč, PhD, EMBA

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: O hlasov

ZDRŽALOSA: O hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 4) Zhodnotenie činnosti a čerpania rozpočtu za rok 2019

Prezident AVS informoval prítomných o zhodnotení činnosti a čerpaní rozpočtu v roku 2018.

Plánované aktivity boli splnené. Navyše bolo realizované podujatie Vodný golf, ktoré nezaťažilo

rozpočet AVS. Finančné krytie zodpovedalo schválenému rozpočtu na rok 2018. Účtovná uzávierka

vykázala hrubý zisk vo výške 19411,30 Eur. Predpokladaná výška dane je 2000, Eur. Na účte AVS

ostáva nerozdelený zisk vo výške 84 647,40 Eur.

Uznesenie č. 1/3/2019

Správna rada schval'uje zhodnotenie činnosti a čerpanie rozpočtu v roku 2018. Zároveň schval'uje

predloženie uvedených dokumentov na schválenie snemu AVS.

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: O hlasov

ZDRŽALOSA: O hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 5) ...:.Návrh plánu práce a rozpočtu na rok2019

Prezident AVS predložil na schválenie návrh plánu práce AVS na rok 2019. Plán práce počíta

s pravidelne sa opakujúcimi aktivitami AVS. Novým podujatím je medzinárodná súťaž zručnosti
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s názvom Water Final Four. a Seminár využívanie informačných technológií v riadení business

procesov vo vodárenských spoločnostiach. .

Súčasťou plánu práce je Snem AVS, ktorý sa uskutoční v termíne 24.-26.4.2019 v Hlohovci, Južná

Morava. Súčasťou snemu bude workshop so zástupcami českej asociácie SoVak. V rámci snemu AVS

prebehnú aj volby do správnych orgánov AVS. Vo funkcií člena správnej rady AVS majú záujem

pokračovať: Ing. Hreha, Ing. Kundrík, Ing. Tencer. V dozornej rade má záujem pokračovať:

Ing. Martinka, Ing. Balušík. V DR AVS končí mandát: Ing. Lesanský, Ing. Ďaďo.

Prezident AVS informoval, že rozpočet AVS na rok 2019 bude pripravený tak, aby pokrýval všetky

plánované aktivity. Z nerozdeleného zisku vytvoreného v predošlých rokoch vo výške 84647,40 Eur,

plánuje kancelária AVS nákup firemného vozidla v celkovej výške 32.000 Eur. Typ vozidla Kia

Sportage. Súčasný automobil Škoda Octavia, vek 6 rokov, najazdených 110 OOOkm,bude od predaný

za cenu 5500 Eur. Cena bola stanovená autorizovaným predajcom a servisným strediskom vozidla.

Nákup nového vozidla a odpredaj starého vozidla zabezpečí v súlade s uvedenými cenami vedúca

kancelárie AVS.

Prezident AVS uviedol, že plánuje zaradiť do rozpočtu benefit pre pracovníkov kancelárie AVS vo

forme doplatku na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) vo výške 20Eur na osobu/ mesiac.

Uznesenie č. 1/4/2019

Správna rada schvaľuje návrh plánu pláce a rozpočtu na rok 2019. Zároveň schvaľuje predloženie

uvedených dokumentov na schválenie snemu AVS.

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: O hlasov

ZDRŽALOSA: O hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 1/5/2019

Správna rada schvalu]e nákup nového firemného vozidla v cene 32.000 Eur. SR AVS poveruje

nákupom vozidla vedúcu kancelárie AVS.
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Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽALOSA:

--------------------_ .. _-

5 hlasov

O hlasov

O hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 1/6/2019

Správna rada schval'ujeodpredaj firemného vozidla Škoda Octavia za cenu vo výške 5.500 Eur, podl'a

ceny stanovenej autorizovaným predajcom a servisným strediskom vozidla. SR AVS poveruje

predajom vozidla vedúcu kancelárie AVS.

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽALOSA:

5 hlasov

O hlasov

O hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 1/7/2019

Správna rada schval'uje zabezpečenie benefitu pre zamestnancov kancelárie AVS vo forme

príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 20 Eur/osobu mesiac so splatnosťou od L

marca 2019.

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽALOSA:

5 hlasov

o hlasov

O hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 6) Požiadavky zákona č. 68/2018 Z.z, o kybernetickej bezpečnosti

Prezident AVS informoval prítomných, že zákon o kybernetickej bezpečnosti zaradil VS do zoznamu

povinných subjektov pre zabezpečenie plánov kybernetickej bezpečnosti. Plány KB musia byť

spracované do 20.4.2020. Následne prebehne audit bezpečnosti. V prípade nesplnenia povinnosti

vyplývajúcej zo zákona hrozia pokuty až do výšky 300.00 Eur. Dňa ~.1.2019 prebehlo k danej

problematike v Liptovskom Mikuláši školenie. Nakol'ko sa jedná na zložitú problematiku vyžadujúcu
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si čas aj financie je potrebné začať s riešením už teraz. AVS zabezpečí komunikáciu s MŽP SR, ktoré

je hlavným komunikačným centrom pre zabe-zpečenie kybernetickej bezpečnosti vo VS. Kontrolným

orgánom je Národný bezpečnostný úrad. Dňa 3.4.2019 prebehne ďalší seminár k problematike

kybernetickej bezpečnosti v BA za účasti MŽP SR.Pre členov AVS je účasť bezplatná.

Uznesenie č. 1/8/2019

Správna rada berie na vedomie povinnosti vyplývajúce z požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z.

o kybernetickej bezpečnosti..

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI:

ZDRŽALOSA:

o hlasov

o hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ

k bodu 36. ročník súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

Prezident AVS vyzval Ing. Lukáča ako zástupcu organizátora 36. ročníka zručnosti VS o priebehu

príprav súťaže. Ing. Lukáč informoval prítomných, že BVS, a.s. nemá do dňa konania SR AVS

schválený rozpočet na rok 2019. V súčasnej situácií sa predpokladá, že dozorná rada opätovne

neschváli rozpočet, čo neumožňuje začať s prípravami súťaže zručnosti. Vzhľadom na uvedené

skutočnosti nebude možné pripraviť súťaž v danej kvalite v termíne september 2019. SR AVS sa

následne uzniesla, že pokia!' zo strany BVS, a.s. nebude možné začať s prípravou súťaže do konca

februára 2019, súťaž sa v roku 2019 neuskutoční. Ďalší ročník súťaže sa uskutoční v roku 2020.

Organizátor súťaže StPVS, a.s. potvrdila termín aj miesto súťaže: 9.-11.9.2019 na Donovaloch.

SR AVS následne vylosovala 4 účastníkov súťaže. Sú nimi Trenčianske vodárne a kanalizácie,a .s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská a prevádzková

spoločnosť, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
, '

SR AVS zároveň navrhuje, aby bol zavedený dvojročný cyklu pri realizácií súťaží zručností VP.

Dôvodom je vysoké finančné aj organizačné zaťaženie organizátora a sponzorov súťaže.

Uznesenie č. 1/8/2019

Správna rada berie na vedomie, v prípade pokia!' zo strany organizátora súťaže zručnosti VP v roku

2019 nebude možné' začať s prípravou súťaže do konca februára 2019, súťaž sa v roku 2019

neuskutoční.
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Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI:

ZDRŽALOSA:

o hlasov

o hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ

Uznesenie Č. 1/9/2019

Správna rada navrhuje predložiť snemu AVS návrh na zavedenie dvojročného cyklu pri organizácií

súťaže zručnosti VP.

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI:

ZDRŽALOSA:

o hlasov

o hlasov

UZNESENIEBOLOSCHVÁLENÉ

Uznesenie Č. 1/10/2019

Správna rada schval'uje účasť nasledovných súťažných družstiev v 36. ročníku súťaže zručnosti VP:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Ružomberok

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava

Podtatranská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad

Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnava
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Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: o hlasov

ZDRŽALOSA: o hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 7) - Water Final Four, medzinárodná súťaž zručnosti VP

Prezident AVS informoval, že na základe uznesenia zo SR AVS konanej dňa 5.9.2018 v Rajeckých

Tepliciach AVS v roku 2019 pripraví nultý ročník medzinárodnej súťaže zručnosti vodárenských

pracovníkov. Na súťaž budú pozvaní zástupcovia asociácií vodárenských spoločností z krajín V4 +

Ukrajina. Uvedené podujatie bude zamerané na predstavenie činnosti jednotlivých asociácií vo

forme wor.kshopu a zároveň slovenská strana zabezpečí praktickú ukážku súťažnej montáže.

Pravidlá súťaže sú pripravené v AJv kancelárií AVS. Navrhovaný termín súťaže 25.-27.9.2019, miesto

Modra Harmónia. Predpokladaný počet účastníkov 40 osôb, náklady 25.000 Eur. Možnosti

financovania: sponzori alebo Višegrádsky fond, projekt v spolupráci s externými subjektami.

Súčasťou projektov je plánovaná spolupráca s Asociáciou vodárenských spoločností Ukrajiny,

ktorá oslovila AVS .so žiadosťou o spoluprácu. Náklady na podujatie budú súčasťou rozpočtu AVS.

Uznesenie č. 1/11/2019

Správna rada schval'uje organizáciu podujatia Water Final Four v roku 2019. Prípravu podujatia aj

s príslušnými zmluvami o spolupráci, podaním žiadosti o podporu z fondu V4 zabezpečí kancelária

AVS s externými partnermi.

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI: o hlasov

ZDRŽALOSA: o hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

k bodu 8) - Rôzne

Prezident AVS informoval prítomných o nasledovných aktivitách AVS:

Seminár využívanie informačných technológií v riadení VS

Prezident ÁVS navrhuje zaradiť do plánu činností AVS na rok 2019 "Seminár využívanie informačných~ " ,

technológií v riadení VS" Termín 2.5.2019, miesto Košice. Účasť členov AVS a SoVak. Budú oslovení

viaceré VS s požiadavkou o zabezpečenie prednášky na podujatí.
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Prehodnotenie OP KŽP :

Na základe informácií z Výročnej konferencie OP KŽP týkajúcich sa pr-esunov financií z menej

atraktívnych prioritných osí do iných kancelária AVS oslovila GR sekcie environmentálnych

programov a projektov MŽP SR, Ing. Ovčiarku s požiadavkou o navýšenie alokovaných financií na

intenzifikáciu úpravní vôd z čiastky 25 miliónov na 40 miliónov EUR.V odpovedi MŽP SRsa uvádza,

že najskôr treba vyčerpať alokované financie, až potom žiadať o navýšenie zdrojov.

Požiadavky správy registratúry SR na VS.

Ministerstvo vnútra SR na základe požiadavky AZZZ prehodnotilo povinnosť vodárenských

spoločností ako povinných subjektov pre správu registratúry. MV SR uznalo, že VS sú povinné

spracovať registratúrny plán aj poriadok .. SRAVS navrhuje za pomoci AZZZ požiadať zástupcov MV

SRo stretnutie k danej téme.

Predvolebná diskusia s kandidátmi na prezidenta SR

AZZZ pripravilo predvolebnú diskusiu prvými šiestimi kandidátmi na prezidenta SR s najvyššími

preferenciami. diskusia sa uskutoční dňa 18.2.2019 v hoteli Bôrik v Bratislave. Účasť je otvorená pre

viacerých členov AZZZ, teda aj pre zástupcov z AVS.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Tachometre list. Výklad zákona o preskúšavaní tachometrov vo VS. Stanovisko MDaV SR bude

distribuované do VS.

Vodárenské pohľady inzercia

Zl'ava 25% pri príležitosti Svetového dňa vody.

Technik vodár-vodohospodár

Potrebujeme získať lektorov do Strednej odbornej školy v Trebišove. VVS, a.s. zabezpečí lektorov

pre daných študijný odbor.

List ZsVS

GRZsVS, Ing. Ílleš ,odovzdal do rúk prezidenta AVS list so žiadosťou o zabezpečenie rokovanie s MŽP, ,

SR ohľadne riešenia nízkej pripojenosti obyvatel'ov na siete verejných kanalizácií. Prezident AVS

informoval predkladateľa žiadosti, že AVS aktívne komunikuje s MŽP SR na tému pripojitelnosti

a zároveň sa podieľa na tvorbe legislatívy súvisiacej s prevádzkou verejných vodovodov a verejných

kanalizácií. SR AVS schválila, že Asociácia vodárenských spoločností bude naďalej podnikať kroky

k dosiahnutiu zvýšen~jpripojenosti obyvateľov na siete verejných vodovodov a verejných

kanalizácií.
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Uznesenie č. 1/12/2019

Správna rada schval'uje zaradenie semináru Využívanie informačných technológií v riadení VS v

termíne 2.5.2019, miesto Košice do plánu práce AVS na rok 2019

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI:

ZDRŽALOSA:

o hlasov

o hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

Uznesenie č. 1/13/2019

Správna rada berie na vedomie list č. 8/2019 zo ZsVS, a.s. s požiadavkou na zabezpečenie

komunikácie s MŽP SRohľadne snahy o zvýšenie pripojenosti na verejné kanalizácie.

Hlasovanie:

ZA: 5 hlasov

PROTI:

ZDRŽALOSA:

o hlasov

o hlasov

UZNESENIEBOLO SCHVÁLENÉ

Zapísala dňa 07.02.2019 Ing. Ivana Mahríková, PhD.

L~l··..················b·Prezident AVS 07.02.2019 Ing. Stanislav Hreha, PhD.
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