Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR
01/19
Dátum: 17.január 2019 so začiatkom o 10:00
Miesto: Bratislava, reštaurácia Pannonia
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora.
1. Určenie overovateľa zápisnice
Zápisnicu overí : Mgr. Ján Držík
2. Kontrola úloh
Úloha 27/2017 : zorganizovať opätovné stretnutie s Ing. Richardom Sulíkom
Z: Ing. Komora -trvá

T: 31.03.2019

Úloha 28/18 : zverejniť aktuálne informácie na web stránke ZLZ SR ohľadom BREXITu
a pripájať nové informácie s odvolaním sa na zdroj
Z: p. Hindrová-trvá

T: priebežne

Úloha 30/18 : Poslať list na Ministerstva zahraničných vecí SR, oddelenie EU vecí,
Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR k problematike BREXIT (
napr. prepravné povolenia ), pre zasielanie aktuálnych informácií a určenie kompetentnej
osoby s ktorou môžeme komunikovať ohľadom problematiky BREXITu vo vzťahu
k logistike, doprave a zasielateľstvu.
Z: Ing. Komora - splnená

T:

17.01.2019

3. Úlohy zo Zhromaždenia členov ZLZ SR 2018
Na základe podnetu na Mgr. Stanislava Michalička zo spoločnosti INTERLINER s.r.o. na
zmenu zamerania oblasti, z ktorých sa získavanú tlačové informácie do denného Monitoringu.
Máme ponuku na zmenu zdroja pre denný Monitoring, ktorú posúdia po 21.01.2019 členovia
predstavenstva ZLZ SR, tak aby od 01.02.2019 bol zabezpečený nový zdroj.

4. Prijatie nových členov Zväzu
O prijatie za riadneho člena ZLZ SR požiadala spoločnosť : PF WELLTANS s.r.o. ,
Vodárenská 23, 080 01 Bratislava , IČO : 51 085 275
O prijatie za pridruženého člena požiadal spoločnosť : BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.,
Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO : 31 336 884
Záver : Predstavenstvo odsúhlasilo prijatie za riadneho člena spoločnosť : PF WELLTANS
s.r.o. , Vodárenská 23, 080 01 Bratislava , IČO : 51 085 275

a za pridruženého člena spoločnosť : BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03
Pezinok, IČO : 31 336 884
Úloha 01/19 :
poslať oznámenie o prijatí za riadneho člena ZLZ SR spoločnosti :
PF WELLTANS s.r.o. , Vodárenská 23, 080 01 Bratislava , IČO : 51 085 275
poslať oznámenie o prijatí za pridruženého člena ZLZ SR spoločnosti :
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO : 31 336 884
Z: p. Hindrová

T: 18.01.2019

5. Zrušenie členstva vo Zväze
O ukončenie členstva vystúpením k 31.12.2018 požiadali nasledovné spoločnosti :
EUROFRIGO s.r.o., Vlčkova 11/A, 811 02 Bratislava
INSPEKTA SLOVAKIA, a.s., Zelinárska 2, 820 05 Bratislava
Maurice Ward Group, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
FREEWAY Logistic, s.r.o., Československej armády 10, 934 01 Levice
Sygic a.s., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o žiadostiach o ukončení členstva vystúpením
podľa § 5 Stanov ZLZ SR na vedomie.

6. Informácia o hospodárení za november, december 2018 a za rok 2018
Generálna sekretárka pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za
november a december 2018. Pani Mária Csizmádiová informovala členov predstavenstva
ZLZ SR o hospodárení Zväzu za rok 2018, pričom bol vytvorený zisk vo výške 5.030,04
EUR, ktorý je na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov ZLZ SR zo dňa 07.11.2018 boli
tieto prostriedky ako prebytok do rezervného fondu, Výška rezervného fondu k 31.12.2018 je
17.529,22 EUR.
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.
7. Rôzne
Ing. Komora informoval o priebehu rokovania na MF SR a na MDV SR ohľadom Brexitu
s tým, že ministerstvá čakajú na pokyny z EK. Pričom sme sa dohodli o vzájomnom
informovaní.
Ing. Komora odporučil každej spoločnosti preveriť si podmienky colných zábezpek, ktoré sú
zabezpečené v bankách, alebo poisťovniach. Prípadne požiadať banky o skrátené konanie
v tejto veci.
Ing. Suhányi informoval o potrebe overenia si alternatívnych trás a kapacít do Veľkej
Británie po 29.03.2019.
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20.02.2019 prebehne odborný vzdelávací kurz „Prepravné povolenia“ s lektorom prof. Gnapa
24.04.2019 prebehne odborný vzdelávací kurz „Preprava a balenie nebezpečných vecí“
s lektorom Ing. Pobjeckým.
Na koniec mája, alebo začiatok júna 2019, pripravujeme odborný vzdelávací kurz na tému
„Základy zasielateľstva“ pričom témy a lektora je potrebné ešte odkonzultovať a uzatvoriť
s prof. Gnapom. ( Dr. Petr Rožek, spol. Prosman a Pavlovič s.r.o. a Ing. František Komora sa
ponúkli na lektorovanie).
Exkurzia do prístavu Koper a Rijeka spolu so SSL ČR je naplánovaná na 28.-31.05. 2019,
pričom program je v štádiu príprav.
Účasť na veľtrhu Transport a logistika v Mníchove 2019 dňa 04.-07.06.2019 je zatiaľ stále
otvorená, nakoľko zatiaľ nie je v rámci akčného plánu na rok 2019 schválená podpora zo
strany MDV SR pre ZLZ SR. Ing. Komora a pani Csizmadiová prisľúbili zistiť možnosti
podpory zo strany SOPK a SARIO.
Ing. Suhányi informoval o novom nariadení k Rozhodnutiu Vlády Ruskej federácie
z 29.decembra 2018 č. 1716-83, ktoré obsahuje zoznam zakázaných tovarov na dovoz do
Ruskej federácie, kde je krajinou pôvodu, alebo krajinou odoslania Ukrajina alebo tovary,
ktoré sa presúvajú cez územie Ukrajiny, podľa čísla colného kódu tovaru.
Ing. Komora informoval o stretnutí na MDV SR s Ing. Moravčíkom ohľadom podnetu na
otvorenie rokovania o zmene zákona č. 106/2018 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov.
Pričom ďalšie stretnutie je dohodnuté na 22.01.2019 o 13:00 a je potrebné k tomuto termínu
pripraviť prisľúbené pripomienky. Predpokladá sa účasť : Ing. Komora, JUDr. Prosman a p.
Mervart.
Ing. Pobjecký požiadal o schválenie cestovných nákladov na zahraničnú pracovnú cestu :
veľtrh a zasadnutie EASA v Lipsku v dňoch 9.-11.04.2019 na preplatenie letenky
a ubytovania vo výške 800.- EUR.
Záver : Predstavenstvo schválilo preplatenie cestovných nákladov na zahraničnú
pracovnú cestu : veľtrh a zasadnutie EASA v Lipsku v dňoch 9.-11.04.2019 na letenku
a ubytovania vo výške 800.- EUR pre Ing. Ivana Pobjeckého.

Úloha 2/2019 pokračovať v diskutovali o informáciách týkajúcich sa Smernice o DPH,
pokiaľ ide o zavedenia podrobných tech.opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre
zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ. Členské štáty EÚ budú mať povinnosť
prevziať túto Smernicu do 30.06.2022.
Z: Ing. Harach, Ing. Komora, Bc. Pobiecká, JUDr. Vysocký/ JUDr. Prosman
8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 21.02.2019 o 10:00 v Bratislave.
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:10.

Zapísala: Katarína Hindrová

Overil : Mgr. Ján Držík
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