Zápisnica
z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 24. 1. 2015
Prítomní:
Hostia: Róbert Lejko – delegát OV DPO v Ružomberku
Ing. Jozef Murina – starosta obce Lisková
p. Juraj Bobek – starosta obce Martinček
p. Marián Lauko – bývalý starosta obce Martinček
Mgr. Danka Maliňáková Phd. – predsedníčka červeného kríža

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti DHZ za rok 2014
4. Správa o hospodárení DHZ v roku 2014
5. Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ
v roku 2014
6. Povyšovanie členov, jubilanti
7. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2015
8. Návrh rozpočtu DHZ na rok 2015
9. Plán odbornej prípravy členov DHZ na rok 2015
10. Doplňovacie voľby člena výboru, zrušenie členstva a prijatie nových členov
11. Diskusia
12. Uznesenie
13.Záver

K bodom programu:
1. Otvorenie
Výročnú členskú schôdzu DHZ Martinček viedol predseda p. Dušan Pavlík.
S radosťou privítal na našej schôdzi milých hostí, zaslúžilých členov a členov
DHZ Martinček.

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Predseda DHZ predniesol návrh programu rokovania a návrh zloženia
návrhovej komisie, ktoré sme následne schválili.
Návrhová komisia: predseda – Lukáš Bachan a členovia Lukáš Surový a Jozef
Brtko
3. Správa o činnosti DHZ za rok 2014
Správu o činnosti DHZ predniesla

za rok 2014 Mgr. Danka Surová. Táto

správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, zásahovej,
schôdzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti a samozrejme aj
hasičských súťaží.
4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2014
Túto správu predniesla p. Terézia Timková, ktorá bola ešte doplnená
predsedom

Dušanom Pavlíkom, kde spomínal dotácie, ktoré sme dostali

z európskej únie.
5.Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom
DHZ v roku 2014
Správu revíznej komisie za tok 2014 predniesol predseda revíznej komisie p.
Igor Bachan.
6. Povyšovanie členov, jubilanti, prijatie nových členov a zrušenie
členstva
Rozkaz veliteľa č. 1/2014 o povýšení členov do hodnosti starší hasič, vrchný
hasič, rotník a do hodnosti nadrotník predniesol veliteľ DHZ Ladislav Pavlík.
Rozkaz je prílohou zápisnice. Veliteľ predniesol aj povýšenie do hodnosti
mladší

zbormajster,

zbormajster,

starší

zbormajster,

ktoré

schválilo

Predsedníctvo OV DPO SR v Ružomberku. Výpis z uznesenia je prílohou
zápisnice. Predseda spolu s predsedom OV DPO v Ružomberku odovzdal
Pozdravné listy a darčeky pri príležitosti životných jubileí Kapinovi Jánovi,

Ľubomírovi Drapáčovi. V Tomto bode programu predseda navrhol zrušenie
členstva – Miroslav Jarabák , Dávid Pšeno a Dušan Šinál, ktoré bolo aj
hlasovaním schválené. Za nových členov DHZ na návrh výboru boli prijatí p.
Brtková Mária, p. Surová Natália, p. Kohútová Michaela, p. Šinálová Kristína,
p. Mišovie Patrik. Boli im odovzdané členské preukazy a stanovy DPO SR.
7. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh plánu činnosti DHZ Martinček na rok 2015, ako aj s plánom rozpočtu na
rok 2015 predniesol predseda Dušan Pavlík. Návrhy boli hlasovaním
schválené.
8. Plán odbornej prípravy členov DHZ na rok 2015
Tento plán odbornej prípravy členov predniesol veliteľ DHZ Ladislav Pavlík.
9. Doplňovacie voľby člena výboru
Za nového člena výboru na pozíciu tajomníčka

bola prijatá Bc. Tatiana

Lauková, ktorá nahradila Mgr. Danku Surovú na tejto pozícii. Predseda p.
Dušan Pavlík poďakoval Danke Surovej za príkladnú prácu, ktorú vykonávala
dlhé roky na pozícii tajomníčky. Mgr. Danka Surová sa rozhodla z postu
tajomníčky odstúpiť.

10. Diskusia
p.Róbert Lejko – poďakoval nám za príkladnú prácu, ktorú vykonávame aj keď
sme taká malá obec. Pripomenul, že tento rok je rokom postupovým na
krajskú súťaž a preto sa máme poriadne pripraviť.
Ing. Jozef Murina – starosta obce Lisková pozdravil členov a bol nadšený
z toho, že vidí na schôdzi plnú sálu členov. Je rád, že vidí, že máme členov
rôznych vekových kategórii. Dúfa, že naše obce si budú navzájom pomáhať,
ako to bolo do teraz. Poprial nám veľa úspechov a veľa dobrých umiestnení.

p. Juraj Bobek – starosta obce Martinček poďakoval za skvelé výsledky na
súťažiach a tak isto povzbudil v tomto smerovaní, aby obec Martinček znela pri
súťažiach častejšie.
p. Ferdinand Kohút – bol by rád, keby sa znovu obnovilo ženské mužstvo.
p. Dušan Pavlík – v diskusii sa vyjadril ešte k inventarizácii, ktorú previedli
Dušan Pavlík, Ladislav Pavlík, Miloš Kondra.

11. Uznesenie
Návrh a uznesenie spracoval predseda návrhovej komisie Lukáš Bachan vz.
p. Terézii Timkovej, ktorá toto uznesenie prečítala a následne bolo schválené.
Toto uznesenie je prílohou zápisnice.
12. Záver
Na záver predseda p. Dušan Pavlík poďakoval ešte raz všetkým hosťom za
účasť a za príspevky do diskusie. Ďalej poďakoval členom, že si našli čas na
posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu v roku 2014
a vyjadril nádej, že aj naďalej budeme napredovať a dosahovať také výsledky
ako to bolo aj v roku 2014.
Zapísala: Bc. Tatiana Lauková, tajomníčka DHZ Martinček

Dušan Pavlík
Predseda DHZ Martinček
V Martinčeku 24. 1. 2015

Uznesenie z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej 24.1.2015
VČS:
A) berie na vedomie:
1. správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2014
2. správu o hospodárení DHZ Martinček za rok 2014
3. správu revíznej komisie DHZ Martinček za rok 2014 o hospodárení
s prostriedkami a majetkom DHZ
B) schvaľuje:
1.plán hlavných úloh DHZ Martinček na rok 2015
2.návrh rozpočtu DHZ Martinček na rok 2015
3.schvaľuje aj plán odbornej prípravy členov
4.doplnenie členky Bc. Tatiany Laukovej do výboru
5.zrušenie členstva : na vlastnú žiadosť Jaromír Pavlík
- pre neaktívnu činnosť Jarabák Miroslav ml.
Pšeno Dávid
Šinál Dušan
V Martinčeku 24.1.2015

Predseda návrhovej komisie
Lukáš Bachan

Príloha- Výročná správa DHZ Martinček

Rozkaz veliteľa DHZ Martinček č. 1/2014
Na základe štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR povyšujem
nasledovných členov DHZ Martinček:
Do hodnosti starší hasič: Trnka Dušan
Do hodnosti vrchný hasič: Difko Ladislav
Pšeno Dominik
Do hodnosti rotník :

Jarabák Štefan
Surový Maroš

Do Hodnosti nadrotník :

Maliňák Šimon
Surový Lukáš
Bachan Lukáš

V Martinčeku 24 . 01. 2014

Ladislav Pavlík
Veliteľ DHZ Martinček

Návrh rozpočtu DHZ Martinček na rok 2015
Výdavky:
- výročná členská schôdza...........................................................100 eur
- váľanie vianočného stromčeka.....................................................15 eur
- maľovanie a upratovanie hasickej zbrojnice a skladu
(občerstvenie)............................................................20 eur
- účasť na veľkonočných obradoch................................................10 eur
- miestne taktické cvičenie..............................................................30 eur
- autobusový zájazd......................................................................300 eur
- kontrola hydrantu..........................................................................15 eur
- brigáda pri urbariát 2x...................................................................30 eur
- okresná súťaž...............................................................................60 eur
- pohárové súťaže ( predpoklad 7 krát).........................................200 eur
- nákup členských známok............................................................206 eur
- odmena tajomníčke DHZ..............................................................20 eur
- vedenie kroniky.............................................................................15 eur
- fotografie do kroniky..................................................................... 10 eur
- dary – svadby členov...................................................................100 eur
- jubilanti...........................................................................................40 eur
- udelenie titulu zaslúžilý člen...........................................................70 eur
- slávnostné prevzatie hasického auta...........................................200 eur
- stavanie vianočného stromčeka.....................................................20 eur
Výdavky spolu............................................................................1461 eur
Príjimy:
- predaj známok................................................................................200 eur
- brigády pre urbár.............................................................................550 eur
- za požičanie stanov........................................................................200 eur
Príjmy spolu....................................................................................950 eur

Plán odbornej prípravy členov DHZ Martinček na rok 2015
Máj – oboznámenie s hasičským autom IVECO – zodpovedný strojník
Jún – miestne taktické cvičenie – zodpovedný veliteľ
September – činnosť hasičskej jednotky od vyhlásenia poplachu až do návratu
do hasičskej zbrojnice – zodpovedný veliteľ
Október – príprava hasičskej techniky na zimnú prevádzku – zodpovedný
strojník
- v priebehu prípravy na okresnú súťaž a ostatné pohárové súťaže budú členovia
zásahových družstiev zdokonaľovaní v používaní hasičskej techniky a výzbroje.
- budeme pokračovať vo vyškoľovaní ďalších členov zásahových jednotiek a to
podľa termínov OV DPO.

Plán hlavných úloh DHZ Martinček na rok 2015
Január – pripraviť a uskutočniť VČS
-

zvalenie vianočných stromov pred kultúrnym domom a kostolom

Marec – zhotovenie vešiakov na zásahové obleky a prilby v hasickej zbrojnici
Apríl – vymaľovanie hasickej zbrojnice a skladu
- nákup výzbroje a výstroje z dotácie Ministerstva vnútra
- účasť na veľkonočných obradoch
Máj – slávnostné prevzatie hasického auta
Jún – taktické miestne cvičenie
-

spracovanie

návrhov

na

povyšovanie

členov

a návrhy

na

vyznamenaní
Júl – príprava Avie na STK ( ak sa nepredá )
- autobusový zájazd
August – kontrola hydrantov v obci
September – brigáda – výžin okolo mladých stromkov pre urbár Martinček
Október – brigáda – ochrana stromkov pred ohryzom zverov
November – zazimovanie hasickej techniky
December – postavenie vianočných stromov pred KD a kostolom
- prevedenie inventarizácie majetku

udelenie

-

zaktivizovať ženské družstvo

-

účasť na okresnej súťaži a na ostatných pohárových súťažiach

-

oprava mašiny PS-15

-

účasť na hasických svadbách prípadne pohreboch

-

vedenie hasickej kroniky a internetu

