Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
06/17
Dátum:22. júna2017 so začiatkom o 10:15
Miesto: reštaurácia Pannónia v Bratislave
Prítomní:Podľa prezenčnej listiny.
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora

1.

Určenie overovateľa zápisnice

Zápisnicu overí: Ing. Peter Harach

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. Tak isto
školenia na ŽSR zistiť, či sú vhodné aj pre našich členova a za akú cenu.
Z: prof. Gnap, Ing. Komora, Ing. Pobjecký, Chladný, Ing. Kužma - trvá

T: priebežne

Úloha 3/17: V súvislosti s nevhodnou legislatívou SR vznikajú negatívne dopady na logistiku a zasielateľstvo,
preto vyzval Ing. Komora všetkých členov na predloženie zoznamu zákonov SR na ich pripomienkovanie.
Iniciovať stretnutie s poslancami EP – návrh na stretnutie so Sulíkom
Z: všetci členovia predstavenstva - splnená - termín stretnutia 26.05.2017 o 15:00

Úloha 13/2017 : Zvážiť členstvo ZLZ SR ( riadne resp. individuálne) v RÚZ
Z: všetci členovia predstavenstva ZLZ SR- trvá

T: 22.06.2017

Úloha 14/2017 : Osloviť písomne ČESMAD Slovakia a navrhnúť pravidelné stretnutia za účelom zosúladenia
jednotných postupov a stanovísk hlavne k zmenám v legislatíve.
Z: Hindrová- splnená T: 22.06.2017

Úloha 15/2017 : zabezpečiť pozvánku s presným dátumom, miestom a programom októbrového zasadnutia
o Hodvábnej ceste, ktorú plánuje zorganizovať MDaV SR.
Z : Hindrová - splnená

T: 22.06.2017

Záver : zasadnutie o Hodvábnej ceste, ktorú plánuje zorganizovať MDaV SR sa bude konať 04-05.10.2017
v Košiciach a zúčastia sa ho Ing. Kužma, Ing. Harach a Miloš Mervart.

Úloha 16/2017 : zistiť cenové ponuky na zabezpečenie ZČ a OK ZLZ SR na 8. a 9.11.2017 v Šamoríne
Z: Hindrová - splnená

T: 22.06.2017

Úloha 17/2017 : osloviť spoločnosť Amazon za účelom ponúknutia členstva v ZLZ SR, sponzorovania OK 2017
a možnosti prezentácie/exkurzie pre našich členov počas OK 2017
Z : Ing. Suhányi, Hindrová - splnená

T: 22.06.2017

Záver : spoločnosť Amazon neprejavili záujem o spoluprácu so Zväzom, opätovná ponuka v ang. jazyku bola
zaslaná

Úloha 18/2017 : pripraviť krátky prehľad/ výklad o medzinárodných predpisoch a opatreniach o lítiových
batériách
Z: Ing. Pobjecký - splnená

T: 22.06.2017

Úloha 19/2017 : spracovať krátku informáciu o problematike v opatreniach ohľadom povinnosti o nahlasovaní
zásielok v Poľsku pre špeciálne komodity alebo všetky komodity ? – aktualizovať resp. popísať aká je reálna
prax
Z: Ing. Harach, Mervart - splnená T: 22.06.2017
Záver : povinnosť nahlasovania zásielok v Poľsku platí len pre špeciálne komodity tz. platí len pre tovar, ktorý je
predmetom spotrebných daní.

3. Informácia o hospodárení zamáj 2017
Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz o hospodárení za máj2017.
Záver:Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení za uvedené obdobie na vedomie.

4. Rôzne
Predstavenstvo zvážilo členstvo ZLZ SR ( riadne resp. individuálne) v RÚZ podľa Úlohy 13/2017 a rozhodlo,
spolupracovať s RÚZ,ale bez členstva v RÚZ.
Ing. Komora informoval o stretnutí na ŠIOV dňa 31.05.2017 o možnostiach spolupráce v Duálnom vzdelávaní.
Očakávame od ŠIOV ( Mgr. Stanislav Pravda a Mgr. Roman Conorto ) návrh na postup aktivít v projekte
Duálneho vzdelávania na ktoré dostali peniaze z Eurofondov.
Ďalej informoval o stretnutí s europoslancom Ing. Richardom Sulíkom.. Skonštatoval, že Ing. Sulík je dobre
informovaný o aktuálnej situácii v doprave a môžeme očakávať jeho podporu.
Diskusia prebehla o nedostatku kvalifikovanej strednej odbornej pracovnej sily a o aktuálnom štrajku vo
Volkswagene.
Ing. Pobjecký informoval o základných podmienkach na prepravu lítiových batérií a kedy podlieha preprava
osobitným podmienkam.
Ing. Kužma informoval o prezentácii spoločnosti RailRunner, ktorú sme pomohli zorganizovať pre našich
členov.
Video na : https://railrunnereurope.com/en/press-releases/video/
Ing Harach informoval o zasadnutí CLECAT – colná sekcia ( CITI ) : predpisy k colnému kódexe Únie –
problematika opätovného odosielateľa verzus osvedčenie o pôvode tovaru, strategický plán o vývoji IS vo
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vzťahu k colnému kódexu Únie – posun realizácie na rok 2023, centralizované colné konanie – vytvorenie prac.
skupiny aj pre BREXIT. Bolo vydané stanovisko zo strany Komisie pre zjednodušené colné postupy.
Ing. Komora informoval o pripravovanom stretnutí ohľadom „cestného balíčka“, ktoré sa bude konať dňa
28.06.2017 v Bruseli a zúčastní sa ho Ing. Komora a Ing. Suhányi. Členovia predstavenstva jednohlasne
schválili mimoriadny výdavok, na pokrytie cestovných nákladov, ktorý nebol plánový v rozpočte ZLZ SR
na rok 2017. Predpokladaný náklad bude vo výške asi 1200.- EUR.
Ďalšia diskusia prebehla o podmienkach „cestného balíčka“, ktorá zároveň predstavovala prípravu formulácie
stanoviska ZLZ SR na rokovanie. Zároveň bude potrebné skoordinovať stanovisko ZLZ SR s ČESMAD
Slovakia.
Ing. Harach ďalej informoval o publikovaných návrhoch k Colnému zákonu a k vyhláške k Colnému zákonu schválenie miesta na odloženie tovaru inak ako v colnom priestore, úprava vyhlásení schváleného ručiteľa – nie
len v písomnej forme, bude môcť byť aj elektronicky s predpokladanou platnosťou od 01.01.2018. Novinka : ak
deklarant požiada o opravu / úpravu colného vyhlásenie, nebude to colný úrad považovať o colný delikt.
Zhromaždenie členov ZLZ SR sa bude konať dňa 08.11.2017 a Odborná konferencia ZLZ SR 2017 sa
bude konať dňa 09.11.2017, obe v hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov, Obchodný rok ŽSSK , a.s. sa bude
konať 26/27.10.2017 vo Vysokých Tatrách a SpeedChain sa bude konať 01./02.11.2017 v Prahe.

5. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutie
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa06.09.2017 ( streda ) o 10:00v reštaurácii Pannónia.
V prípade potreby zvolá Ing. Komora zasadnutie členov predstavenstva ZLZ SR aj počas letných mesiacov júl
a august.
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:15.

Zapísala : Katarína Hindrová

Overil : Ing. Peter Harach

3

