ZÁPISNICA
z výborovej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 14.03.2017

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Hostia:

starosta obce Martinček p. Juraj Bobek
delegát OV DPO DHZ Martinček p. Dušan Pavlík

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Správa o poskytnutí dotácie z Ministerstva vnútra
Správa o plnení plánu
Prejedanie členou DHZ – ( tajomníčka )
Správa o predaji známok , zhrnutie batôžkovej zábavy
Inventarizácia
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie
Výborovú schôdzu DHZ Martinček viedla predsedníčka p. Jarmila Ovadová. Privítala hostí našej
schôdze a členov výboru.

2. Správa o poskytnutí dotácie z Ministerstva vnútra
Predsedníčka p. Jarmila Ovadová poskytla informácie o dotácií. List ohľadom poskytnutia dotácie bol
doručený na OÚ Martinček. Ekonómka p. Silvia Kohútová prisľúbila, že napíše žiadosť, ktorá má byť
doručená do 31.03.2017. Na základe podania návrhov členov výboru, ako by sa mala požiarna prerobiť,
napíše ekonómka obce túto žiadosť.

3. Správa o plnení plánu ( február-apríl )
Plán na február obsahoval prerábanie požiarnej zbrojnice, čo sa bodom 2 vylúčilo. V marci by sme chceli
vykonať nákupy z dotácií, ktoré však ešte neprišli. V apríli uskutočníme účasť na veľkonočných
obradoch, kde sa naši hasiči každý rok aktívne zúčastňujú..

4. Prejednanie členov DHZ (tajomníčka)
V tomto bode sme sa zaoberali so zvolením novej tajomníčky, nakoľko slečna Tatiana Lauková sa chce vzdať
tejto funkcie. Predsedníčke bolo navrhnuté osloviť p. Danku Surovú , p. Gabiku Kohútovú ( ktorá chceme prijať
do členstva HZ ) a slečnu Moniku Brtkovú na uvoľnené miesto tajomníčky.

5. Sprava o predaji známok, zhrnutie batôžkovej zábavy
Správu o predaji členských známok predniesla pokladníčka DHZ slečna Daniela Lauková, kde nás
oboznámila, koľko členov si známku zakúpilo a koľko členov (v počte 8) si známku doposiaľ
nezakúpilo. Batôžková zábava, konaná dňa 18.02.2017 bola pre náš zbor dobrým finančným prínosom.

6. Inventarizácia
Dňa 03.01.2017 za účasti p. Dušana Pavlíka (delegát) ,p. Jarmily Ovadovej (predsedníčka), p. Igora
Bachana (revízny kontrolór) a Miloš Kondra ( organizačný technik ) bola prevedená inventúra majetku
v požiarnej zbrojnici a v sklade. Starosta obce p. Juraj Bobek odovzdal diaľkové ovládanie na dvere
požiarnej zbrojnice p. Jarmile Ovadovej, takže k dnešnému dňu máme štyri diaľkové ovládače .

7. Rôzne
- Založili sme si album s fotografiami rôznych podujatí nášho zboru.
- Predsedníčka p. Jarmila Ovadová oboznámila členov výboru o dohode s ekonómkou OÚ p. Silviou
Kohútovou o tom, ako sa pridelené financie budú vydávať na základe potvrdenia.
- Predsedníčka p. Jarmila Ovadová odovzdala ,,Knihu vyznamenaní“ veliteľovi p. Šimonovi
Maliňákovi.
- Bol prednesení návrh na usporiadanie ,,Májovej veselice“ vo forme batôžkovej zábavy
dňa 13.05.2017.
- Veliteľ p. Šimon Maliňák dal návrh na školenie hasičov na základný výcvik v počte piatich členov
z nášho DHZ Martinček.

8. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. Dušan Pavlík, ktorý nám poskytol informácie o schôdzach a Valnom
zhromaždení Územnej organizácie DPO SR, ktorá sa konala dňa 21.01.2017 v Ružomberku. Svoje
informácie doložil volebným lístkom, ktorý si prefotil aj starosta obce p. Juraj Bobek. Vo volebnom
lístku sme si všimli viacero zmien, napríklad zmenu v samotnom názve (Územná
organizácia) a v osloveniach . Mohli sme zaznamenať aj zvýšenie dotácií (A skupina 5000 euro,
B skupina 3000 euro ). Pán Dušan Pavlík nás oboznámil o postupoch pri každom zásahu , ktorý treba
vždy nahlásiť. Informácie o vzniknutom požiari môže podávať len veliteľ zásahu, nikto z DHZ nemôže
komunikovať s médiami.
Ako druhý sa do diskusie zapojil starosta obce p. Juraj Bobek ,ktorý nás vyzval ku kontrole vypaľovania
trávnych porastov – vytvoriť pohotovosť v jarnom období. Ďalej nám navrhol pretriedenie skladu.
Vyzval nás, aby sme požiadali aj o povodňový vozík. Dal návrh na vybudovanie dvoch plechových
skladov ( jeden pre obec, druhý pre HZ).
Vo voľnej diskusií sme sa zaoberali myšlienkou o účasti na brigáde sadenia stromčekov pre urbariát
Martinček. V mesiaci apríl náš člen p. Peter Banda vstúpi do manželského zväzku.

9. Záver
Na záver predsedníčka p. Jarmila Ovadová poďakovala hosťom a všetkým členom za účasť na
výborovej schôdzi.

Zapísala : Daniela Lauková, pokladníčka DHZ Martinček
V Martinčeku dňa 20.03.2017

Jarmila Ovadová
Predsedníčka DHZ Martinček

