
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 

10/16 
 

Dátum: 09. novembra  2016 so začiatkom o 10:05 

Miesto: hotel Kormorán , Šamorín - Čilistov 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora 

 

  1. Určenie overovateľa zápisnice 

Zápisnicu overí  :  Peter Menczer 

 

  2. Kontrola úloh 

Úloha :  pripraviť zoznam školení, ktoré vie ŽU a členovia predstavenstva ZLZ SR  zabezpečiť ( 

máme  ponuku na školenia :  1. CMR, 2. Režim práce vodičov v cestnej nákladnej doprave a kontrola 

jeho dodržiavania, 3. Kalkulácia nákladov a tvorba ceny v cestnej nákladnej doprave ) treba tieto 

školenia orientovať, tak aby boli zamerané na  ochranu záujmov zasielateľa. Pripraviť štruktúru 

jednotlivých školení  a preveriť na Colnej správe, v akom štádiu je u nich vzdelávanie a požiadať ich 

o spoluprácu pri vzdelávaní aj našich členov. 

Z: prof. Gnap, Komora, Chladný, - trvá                                                           T: priebežne  

 

Úloha: sledovať vývoj v oblasti legislatívy, hlavne spôsob ako sa bude preukazovať deklarovaná 

hmotnosť kontajnerov 

Z:Ing.Bartošek,Mervart – trvá                                                                                          T: priebežne  

 

Úloha : Osloviť a ponúknuť spoluprácu so Zväzom elektrotechnického priemyslu  

Z : Pobiecká, Hindrová – trvá                                                                                         T: 31.10.2016 

 

Úloha :  Obrátiť sa listom na MDaRR SR o poskytnutie informácie ohľadom terminálu v Žilina – 

Teplička.   

Z : Ing. Komora  - trvá                                                                                                     T : 31.10.2016 

 

Úloha : pripraviť písomné stanovisko proti zrušeniu „dohody o vykonaní práce“  a zaslať na 

ministerstvo  

Z: Mgr. Ján Držík -trvá                                                                                                    T: 31.10.2016 

 

Úloha : V súvislosti so zavedenia zákona o miestnych poplatkoch za rozvoj vo výške 10- 35.- 

EUR/m2 pripraviť protestný list 
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Z: Ing. Komora -trvá                                                                                                           T: 31.10.2016 

 

Úloha : modernizácia web stránky  

Z: Hindová – splnená                  T: 31.10.2016 

Je však potrebné ešte prepracovanie obsahu stránky a preto je potrebné požiadať o stretnutie 

s dodávateľom web stránky, aby zapracoval pripomienky.  

 

Úloha : v súvislosti s oslavou 25.výročia založenia ZLZ SR pripraviť rozpočet, program a sponzoring.  

Z: Menczer, Kužma, Hindrová - splnená                                                                           T: 31.10.2016 

Prísľub na sponzorské : Volvo 2.000.- , Speed-Line 1.000.-, RTI 1.000.-, Express Group 1.000.-, 

Gebrueder Weiss 1.000.- , Budamar 2.000.- , OLTIS Group 1.000.- , ŠpedTrans 1.500.-, PKZ Slovakia 

500.-  ( spolu 11.000.- EUR )  

 

3. Informácia o hospodárení za október a január - október 2016 
 

Generálna sekretárka pani Hindrová ,predložila predstavenstvu výkazy hospodárenia zväzu za 

október 2016. Predsedníčka revíznej komisie pani Csizmádiová predniesla správu 

o hospodárení  za 1-10.2016 a návrh na rozpočet na rok 2017.  

Záver: 

Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za uvedené obdobie na vedomie. 

 

4. Prijatie nových členov do ZLZ SR 
 

O prijatie za  pridruženého člena ZLZ SR požiadala spoločnosť :   Slovenská vedecko - technická  

spoločnosť dopravy SVTS-D, Koceľova 15, Bratislava, IČO: 00419 109 bez úhrady členského.   

Za riadneho člena požiadala spoločnosť ML-TRADE, s.r.o. Zavarská 10/H, Trnava,  IČO : 45 598 363 

Záver :  

Predstavenstvo  odsúhlasilo  prijatie  za pridruženého člena spoločnosť:  SVTS-D , Koceľova15, 

Bratislava, IČO : 00419109.  

Predstavenstvo odporučilo zástupcovi spoločnosti ML-TRADE s.r.o., Trnava  požiadať o prijatie za 

riadneho člena  ZLZ SR až o pol roka, vzhľadom na krátke pôsobenie na trhu v oblasti zasielateľstva.   

Úloha 

zaslať e-mailom oznámenie o prijatí spoločnosti  SVTS- D  za pridruženého  člena ZLZ SR  

Z: p. Hindrová                                                                                                 T: 14.11.2016  
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5. Príprava programu na riadne Zhromaždenie členov ZLZ SR   

 

Členovia predstavenstva ZLZ SR prebrali podrobný program a rozdelili si úlohy a konferovanie počas 

Zhromaždenia členov ZLZ SR, ktorá sa bude konať 09.11.2016 popoludní.  

 

6. Príprava programu na Odbornú konferenciu ZLZ SR 2016  
 

Členovia predstavenstva ZLZ SR si rozdelili úlohy a konferovanie na Odbornej konferencii ZLZ SR, 

ktorá bude 10.11.2016.  

 
 

7. Rôzne 

Ing. Komora informoval o príspevku vo výške 50.000.- EUR zo strany min. financií SR na veľtrhu 

Transport a Logistika v Mníchove 2017. Zastrešovať slovenský stánok s rozmerom 100 m2 bude 

agentúra SARIO. Prezident požiadal o spoluprácu členov predstavenstva pri príprave tohto veľtrhu, 

pretože SARIO nemá skúsenosti s prípravou veľtrhu o transporte a logistike. Zároveň informoval, že 

vyzve členov  na Zhromaždení členov ZLZ SR a Odbornej konferencii na možnosť  rozdelenia 

priestoru na 8 častí t.z. okrem ZLZ SR, môže ešte niekoľko slovenských logistických spoločností 

vystavovať v Mníchove. 

Úloha : spolupracovať so SARIOM pri príprave veľtrhu Transport a Logistika v Mníchove  

Z: Hindrová, Pobiecká, Držík                                                                                         T: 30.4.2017 

Ing. Komora informoval o zákone 82/2005 – preverovanie prac. zmlúv vodičov kamiónov ktorých si 

dopravcovia najímajú. Na zasadnutí  Francúzsko- slovenská  obchodná  komora za prítomnosti pána 

Ondruša bolo dohovorené, že ZLZ SR pošle k tejto problematike písomné stanovisko a prebehne ešte 

ďalšie stretnutie.  

Úloha : list so stanoviskom k zákonu 82/2005 a stretnutie s Ondrušom sa zúčastní : Komora, Menczer, 

Suhányi 

Z: Komora                                                                                                                      T: 30.11.2016 

Diskusia prebiehala o aktuálnej situácii pri železničných prepravách z Číny do Európy a o ambíciách 

Hodvábnej cesty.                                                      

Ing. Halama požiadal o uvoľnenie z pozície člena predstavenstva a vedúceho sekcie nebezpečných 

prepráv pri ZLZ SR. 

Predstavenstvo jeho žiadosť zobrala na vedomie a rešpektuje ju.  

Ing. Komora požiadal v tejto súvislosti Ing. Pobjeckého o prevzatie vedúceho sekcie nebezpečných 

prepráv. 

Roman Vallovič informoval o zmene na pozícii výkonného riaditeľa SSL ČR : Ing. Jána Ekla nahradí  

Petr Rožek. Ďalej informoval o súčinnosti ČSMAD Bohemia a Českej asociácie poisťovní pri pokuse 

o aplikáciu ustanovení CMR aj do vnútroštátnej cestnej preprave.  Vyzval o reciprocitu pri 

poskytovaní bezpečnostných informácií, nakoľko prichádzajú len zo strany ZLZ SR. Odporučil 

vyzvať nové vedenie SSL ČR, aby aj oni posielali na ZLZ SR svoje bezpečnostné informácie. Vyzval 

o stanovisko k aktuálnej situácii v termináloch na Slovensku, ktoré sú prevádzkované z verejných 

zdrojov – hlavne terminál v Lužiankach.  
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Ing. Tomáš Suhányi informoval o stanovisku, ktoré bolo pripravené pracovnou skupinou pre cestné 

prepravy pri FIATA.  

Pán Peter Menczer informoval o tlačových správach k problematike minimálnej mzdy ( MiLog 

v Nemecku a Macron vo Francúszku ).  

Ing. Peter Harach informoval o stretnutí na  Ministerstve financií SR s JUDr. Kačmárom , 

o pripravovanej novele Colného  zákona, ktoré sa bude pripravovať v roku 2017. Min. financií ďalej 

potvrdilo, že vymáhanie záruk, ktoré poskytne schválený ručiteľ môže byť len do času,  pokým colný 

úrad záruku neuvoľní. Budú platiť elektronické vyhlásenia a s najväčšou pravdepodobnosťou bude 

postačovať jedna záručná suma na všetky colné režimy.  ZLZ SR požiadalo, aby bolo možné colné 

konanie mimo colný priestor a o záväzné stanovisko k porušovaniu práv duševného vlastníctva, pri 

tovare, ktorý má zasielateľ k dispozícii počas prepravy.  

Ing. Milan Lukačovský informoval o aktuálnej situácii pri výbere cla na Slovensku.  

Ing. Pavol Kužma informoval o priebehu zasadnutia železničnej sekcie ZLZ SR, ktoré sa konalo dňa 

20.10.2016 vo Vysokých Tatrách. Vyvstala požiadavka zo strany členov ZLZ SR na pomoc pri 

vyriešení problému s neoprávneným účtovaním poplatku za fytokontrolu zo strany ÚKSUP resp. Min. 

životného prostredia SR.  

 

8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie  
 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 19.01.2017  o 10:00  v reštaurácii Pannónia, 

Bajkalská 41, Bratislava.    

Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:45. 

 

Zapísala : Katarína Hindrová                                                                             Overil : Peter Menczer   


