
VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, 952 01 Vráble 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

Pozývam Vás na zasadnutie dozornej rady firmy 

VEPOS s.r.o. Vráble, ktoré sa uskutoční dňa 

22.11.2021 o   15:00 hod. 

v sídle spoločnosti na Štúrovej ul. 516/1 

 

       1. Úvod 

                                        2. Informácia o navýšení cien za zneškodnenie odpadov 

                                        3. Analýza TKO v meste Vráble 

       4. Zavedenie zberu BRKO na sídliskách 

                                    5.  Záver 

 

                                                                                                    PhDr, Ing. Dagmar Tóthová 

Skačanová         

                                                                                                     Predseda dozornej rady  

                                                                                                        VEPOS, spol. s r.o. 

                                                    v.r. 

              Vráble, 11.11.2021 
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Zápisnica z dozornej rady VEPOS spol s r.o Vráble 

 

 

Dňa 22. 11. 2021 o 15.00 hod.  sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady Vepos s. r. o. (ďalej 

DR) v priestoroch firmy Vepos s nasledovným programom :  

 

1. Úvod 

2. Informácia o navýšení cien za zneškodnenie odpadov 

3. Analýza TKO v meste Vráble 

4. Zavedenie zberu BRKO na sídliskách 

5. Rôzne/Záver 

 

 

Prítomní:  PhDr. Ing. Dagmar Tóthová Skačanová – predseda DR 

  Ing. Ján Jamrich 

  Ing. Július Ploth 

                                    Ing. Juraj Sojka – konateľ spoločnosti 

 

1. Úvod  

PhDr. Ing. Dagmar Tóthová Skačanová privítala členov dozornej rady, konštatovala 

uznášaniaschopnosť a dala hlasovať o predloženom programe, ktorý bol jednomyseľne 

schválený. 

 

2. Informácia o navýšení cien za zneškodnenie odpadov 

Ing. Sojka oboznámil členov s navýšením uskladnenia TKO za rok 2022 a predpokladá sa aj 

ďalšie navyšovanie v nadchádzajúcich rokoch. Členovia rady po spoločnej diskusii zobrali 

informáciu na vedomie. 

Uznesenie č.1 

Dozorná rada berie na vedomie „navýšenie cien za zneškodnenie odpadov“ podľa 

predloženého návrhu. 

Za:  3 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 



VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, 952 01 Vráble 

 

3. Analýza TKO v meste Vráble 

Konateľ spoločnosti predstavil analýzu TKO v meste Vráble (prikladám prílohu), ktorá 

hovorí, že viac ako 70% odpadu nemuselo skončiť na skládke. 

Po rozsiahlej diskusii a oboznámení sa so situáciou si DR ako aj verejnosť počká na 

kompletnú správu a bude očakávať závery, ktoré by mali danú situáciu zlepšiť. 

 

Uznesenie č.2: 

Dozorná rada berie na vedomie správu o analýze TKO v meste Vráble  

Za:  3 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Zavedenie zberu BRKO na sídliskách 

Ing. Juraj Sojka informoval, že v lete sa na sídliskách zaviedol BRKO. V týchto dňoch fi 

Vepos objednala a zakúpila vedierka na BRKO, ktoré sa budú distribuovať do domácností na 

zber zvyškov jedál. Verí, že sa tým zabezpečí väčší zber tejto komodity, ktorá tak nebude 

končiť v TKO ako sa uvádza v spomínanej analýze. Vedierka v hodnote cca. 7.500 EUR bez 

DPH sa tak dostanú do domácností na sídliskách po 24. 11. 2021. 

Uznesenie č.3: 

Dozorná rada berie na vedomie správu o zbere BRKO a zakúpení vedierok, ktoré sa budú 

distribuovať do domácností na sídliskách v meste Vráble.  

Za:  4 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Rôzne/Záver: 

Ing. Juraj Sojka oboznámil členov, že budú pokračovať v osvete potreby separovania odpadu 

na škôlkach ak to pandemická situácia bude dovoľovať. 

 

 

PhDr. Ing. Dagmar Tóthová poďakovala členom za účasť a plynulý priebeh dozornej rady. 

                                                                                                  ______________________ 

PhDr. Ing. Dagmar Tóthová Skačanová 



VEPOS, spol. s r.o., Štúrova 516/1, 952 01 Vráble 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Informácia o navýšení cien za zneškodnenie odpadov 

Príloha č. 2: Analýza TKO v meste Vráble 

 

Vráble, 22. 11. 2021 


