
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
07/19 

 

 

Dátum:25. septembra 2019 so začiatkom o 10:10 
Miesto: Gbeľany, kaštieľ Gbeľany 
Prítomní:podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie viedol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. 
 

1.  Určenie overovateľa zápisnice 
 

 Zápisnicu overil : Ing. Ivan Pobjecký  
 

2. Kontrola úloh 
 
Úloha 27/17: Zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi politických strán, ktoré sa zaujímajú o dopravu 
a logistiku. 
 
Z: Ing. Komora -trvá                                            T: 30.09.2019 
 

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 02/19:Pokračovať v  diskusii o informáciách týkajúcich sa Smernice o DPH, pokiaľ ide 
o zavedenia podrobných technickýchopatrení 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, Csizmádiová-trvá 
 

T: 30.09.2019 

Úloha 02a/19:  Zabezpečiť stretnutie s Ing. Jablonkovou z MF SR, hlavne v súvislosti s daňovými 
záležitosťami. 

Z: JUDr. Prosman -trvá                                                                                                        T: 30.09.2019 

 
Úloha 08/19: Pokračovať v rokovania pracovnej skupiny pri MDV SR pre prepracovanie návrhu 
koncepcie pre poskytovanie dotácií pre kombinované dopravu na Slovensku.  

 
Ing. Kužma, p. Mervat-trvá               T: priebežne 
 
Úloha 12/19: Zabezpečiť stretnutie s tajomníkom Slovenskej advokátske komory, pričom  
navrhnutý prvý termín je 28.06.2019 o 8:00 
 
Z: JUDr. Vysocký  - splnená                                                                                  T: 31.07.2019               
 
 

3. Možnosti vytvorenia stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej advokátskej 
komore 
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JUDr. Vysocký informoval o rokovaní so Slovenskou advokátskou komorou o  možnostiach 
vytvorenia stáleho rozhodcovského súdu pri ZLZ SR a predložil členom Predstavenstva ZLZ 
SR vhodnejšie podmienky. Vzhľadom na vyššiu odbornosť, vymožiteľnosť práva a kratší čas 
vydania rozhodnutí a celkovú efektivitu, odporúča prijať ich Rozhodcovskú doložku/ 
Rokovací poriadok  a t.z.  zmeniť text  VZP ZLZ SR bodu 14.5.3: ...budú sa spory 
rozhodovať v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej komory 
v Bratislave    vypustiť a nahradiť : Slovenskej advokátskej komory podľa jeho Pravidiel....  

Záver: Predstavenstvo ZLZ SR schválilo návrh na zmenu vo VZP ZLZ SR bod 14.5.3. 
Navrhovaná zmena bude predložená na schválenie Zhromaždením členov, ktorá sa bude 
konať 13.11.2019 v Šamoríne – Čilistove.  

Úloha 13/2019:Pripraviť návrh textu na zmenu do VZP ZLZ SR tak, aby bol návrh textu 
pripravený do programu/pozvánky na Zhromaždenie členov ZLZ SR, ktorá sa bude členom 
rozosielať dňa 04.10.2019 

Z:   JUDr. Prosman                                                                                                T: 03.10.2019 

4. UBER FREIGHT – názory a podnety 

Uber pravdepodobne bude nahrádzať/ konkurovať dopravným databankám. Členovia 
predstavenstva nevidia momentálne veľké riziko pre oblasť dopravy, iba pre oblasť 
zasielateľstva – upevnenie nákladu, zodpovednosť, poistenie atď. Je však potrebné sledovať 
situáciu, ako sa bude vyvíjať a v prípade potreby vstúpiť do rokovania s MDV SR.  

 
 

5. Informácia o hospodárení za jún, júl a august 2019 
 

Generálna sekretárka, pani Hindrová, predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za jún, júl, 
august 2019 a informovala o nákladoch, ktoré boli do 31.08.2019 zaúčtované. 
 
Záver: Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o hospodárení bez pripomienok. 
 

6. Príprava ZČ a OK ZLZ SR 2019 

Členovia predstavenstva zobrali na vedomie informáciu o výzvach, avízach na termíny 
konania ZČ a OK 2019 ZLZ SR a o príprave priestorov a záverečného programu pre obe 
akcie.  

Úloha14/2019:  Pripraviť správu o činnosti jednotlivých sekcií Zväzu. 

Z: predsedovia jednotlivých sekcií                                                T: 23.10.2019 

 

7. Rokovanie s Českou logistickou asociáciou 
 

Neformálne rokovanie s ČLA bolo o aktuálnych problémoch a situácii na logistickom trhu. 
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8. Rôzne  

Ing. Harach informoval o stretnutí na Britskej ambasáde „Industry Day“, ktorý sa konal 
17.09.2019 – prezentácie budú zaslané všetkým členom Zväzu. (EURI, TIR karnety, 
bimetrické pasy, označovanie paliet ISP– nariadenie EK od 14.12.2019). 

Upozornil na zmeny od 01.01.2020 v DPH pre intrakomunitárny obchod a preukazovanie 
dodania tovaru – požiadavky na vývozcu v rámci EÚ. 

Ing. Komorainformoval o konferencii v prístave Gdańsk, ktorá sa konala 09.09.2019 a  kde 
vystúpil s príspevkom.  

ZLZ SR spolu so SSL ČR zorganizovalo v dňoch 17.- 20.09.2019odbornú exkurziu do 
jadranských prístavov Koper a Rijeka.Predstavenstvo Zväzu vyjadrilo veľké poďakovanie za 
zorganizovanie večerného stretnutia účastníkov s METRANS Koper v Portoroži.  

Zasadnutie železničnej sekcie pri ZLZ SR sa bude konať 24.10.2019 o 10:00 v Nízkych 
Tatrách- hotel GRAND.  

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa bude konať 13.11.2019 v hoteli X-Bionic v Šamoríne 
a 14.11.2019 sa bude konať Odborná konferencia ZLZ SR tiež v hoteli X-Bionic 
v Šamoríne.  

Dňa 03.12.2019 v Zrkadlovej sieni v Bratislave sa uskutoční konferencia Wien und 
Bratislava: Eine Logistik- und Verkehrsregion, kde Ing. Komora vystúpi s príspevkom.  

 

9. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 

Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 23.10.2019 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: Ing. Ivan Pobjecký 


