
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR 
02/19 

 
Dátum: 21. február 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 overil : Benjamín Chladný  
 

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 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 -splnená                                                                                     T: 18.01.2019               

 

Úloha 02/19  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, Csizmádiová 
 
T: 30.06.2019 
 

3. Zrušenie členstva vo Zväze 
 
O ukončenie členstva vystúpením požiadali nasledovné spoločnosti :  
 
D.L.B., spol. s r.o., Hamuliakovo 342, 900 43 Hamuliakovo 
DEXION, spol. s r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok  
Alianciaadvokátov ak, s.r.o., Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava 
 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o žiadostiach o ukončení členstva vystúpením podľa § 5 
Stanov ZLZ SR na vedomie.  
 
 

4. Informácia o hospodárení za január 2019 
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Generálna sekretárka, pani Hindrová predložila predstavenstvu výkaz hospodárenia Zväzu za január 
2019 a informovala o platobnej disciplíne členov ohľadom platenia členských príspevkov na 2019.   

 
Záver: Predstavenstvo zobralo informáciu o hospodárení bez pripomienok.  
 

5.   Stanovisko k vyhodnoteniu potreby absolventov v odbore Logistika ako jeden z najmenej 
perspektívnych odborov vo vysokoškolskom vzdelávaní II. stupňa, podľa 
www.trendyprace.sk 

 
Tento bol presunutý na budúce zasadnutie. 

 
6. Rôzne  

 
Ing. Komora informoval o stretnutiach na MF SR a MDaV SR ohľadom BREXITu a plánovanej 
príprave konferencie pre členov na túto tému za účasti SOPK, ZAP a zástupcov ministerstiev. 
Informovanosť pre členov ZLZ SR prebieha priebežne, ale aktuálne informácie sú bohužiaľ len veľmi 
všeobecné.  
 
JUDr. Prosman odporúča prípravu všetkých podmienok na BREXIT bez dohody a pripraví tézy 
k tejto problematike.  
 
Úloha 03/19 – príprava materiálu/téz pre členov ZLZ SR k BREXITu  
 
Z: Ing. Komora, JUDr. Prosman                                                                   T: 25.02.2019 
  
JUDr. Prosman informoval o tom, že už prebieha príprava novely Zákona k DPH, kde sa očakáva 
veľká zmena vo vzťahu k tovaru.  
 
Členovia predstavenstva ZLZ SR diskutovali o web stránke Zväzu a preklade všetkých textov do 
angličtiny a nemčiny.  Záver tejto diskusie bol, že kvalitný preklad všetkých článkov, by bol finančne 
náročný.  
 
Ing. Harach  informoval že od 01.05.2019 bude zavedený nový systém režimu Vývoz a podľa 
prísľubu, by prepustenie nemalo trvať viac ako 15 minút.  
 
Termín Zhromaždenia ZLZ SR 2019 bude 13.11.2019 a Odborná konferencia ZLZ SR 
14.11.2019 v hoteli X-BIONIX v Šamoríne- Čilistove.  
 
  

7. Stretnutie s pánom Lukasz Chwalczuk, prezidentom ESTA a Law Firm Iuridica 
managing partner  
 

Pán Lukasz  Chwalczuk predstavil svoju pozíciu v Asociácii nadrozmerných prepráv v Poľsku a tak 
isto aj jeho právnickú prax v spoločnosti Law Firm Iuridica managing partner, pričom ponúkol 
spoluprácu. Kontakt bude zverejnený na  web stránke Zväzu v sekcii „zoznam zmluvných právnických 
kancelárií“. 
 

8. Určenie termínu a miesta nasledujúceho zasadnutia  
 
Nasledujúce zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 13.03.2019 o 10:00 v Bratislave. 
Na záver sa Ing. František Komora poďakoval prítomným za účasť a poradu ukončil o 12:30. 
 
 
Zapísala: Katarína Hindrová                                    Overil : Benjamin Chladný 


