Zápisnica
zo zasadnutia výročnej čtenskej schódze

DilzMartinček

konanej dňa 17. januára2020

Prítomní: podl'aprezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, oboznámenie sa s programom
2. Zmena členov Výboru DHZ Marlinček
3. Vol'ba členov Návrhovej komisie
4. Správa o činnosti DHZ obce Marlinček zarok2Ol9

5. Správa o hospodareníDHZ obce Martiněekzarok2Ol9
6, SPráva revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ
7. Povyšovanie a oceňovanie členov
8. Prijatie nových členov
9. Plán hlavných úloh narok2O2}

v roku 2019

Návrh rozpočtu narck2020
l. Plán odbornej prípravy členov DHZ narok2020
l2, Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver
10.

1

1.

Ofuorenie, oboznámenie sa s programom

PredsedníČkaDHZ Martinček p. Jarmila Ovadová privítala prítomných
členov DHZ
MartinČek, hostÍ- Ing, M. Bačíka,p. starostu obce J. Bobeka,
a otvorila zasadnutie
výroČnej Členskej schódze DHZ Martinček. Oboznámila prítomných
s programom
zasadnutia, kde doplnila bod ,, Zmena členov Výboru
DHZ Martinček.,.
Za zapisovateťa bola zvolená PaedDr. M. Brtková.
výročná členská schódza DHz Martinček schval'uje program

vč schódze.

Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0

2.

Zmena členov výboru

DHzMartinček

PredsedníČkaDHZ Martiněek p. Jarmila Ovadová oboznámilaprítomných
členov DHZ
o zmene Členov Výboru DHZ obce Martinček. Velitel'om
DHZ podla zvolenia je
Ing, Peter Banda. Strojníkom p. Michal Žilinčan a p. Lukáš
Surový a organizačným
referentom P. Dominik PŠeno. Predsedníčkapoukázal
aj na neaktívnych členov výboru,
ktorí boli niekol'kokrát vyzývaný k účastina schódzi a aktivitách prislúchajúcich
k jednotlivým poziciám vo výbore.

3. Vol'ba

čIenov Návrhovej komisie

Predsedníěka DHZ Martinček p. Jarmila Ovadová
predniesla návrh zloženiačlenovNávrhovej komisie v

-

predseda Návrhovej komisie: Lukáš Surový

na

základe dohody
danom znení:

vo výbore

členovia Návrhovej komisie: Andrej Marton, Kristína Šinálová
Prebehla diskusia a výročná členská schódza prij ala
VýroČná Členská schódza DIIZMaftinček schval'uje návrhovú
komisiu
- predseda Návrhovej komisie: Lukáš Surový
- členovia Návrhovej komisie: Andrej Marton, Kristína Šinálová.

v

zložení:

Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'a prezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0

4,

Správa o činnosti DHZ obce Martinček za rok2019

Činnosti DHZ Martinček za rok 2019 predniesla tajomníčka
DHZ
PaedDr, Monika Brtková, Správa obsahuje jednotlivé body
k aktivitám a činnostiam
DHZMartinČek, ktoré boli realizované vroku 2019 voblasti preventívnej,
zásahovej,
SPrávu

o

schódzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej i sút'ažnej.
Daná správa je prílohou
zápisnice.
Prebehla diskusia a výročná členská schódza prij ata

Výročná členská schódza DHZ Maftinček berie na vedomie
Správu o činnosti DHZ
Martinček zarok2020.
Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0
Správa o hospodáreníDHZ obce Martinček za rok20!9
Podrobnú správu o hospodárení DHZ Martinček za rck
2019 predniesla pokladníčka
DHZ p. Daniela Lauková. Daná správa je prílohou zápisnice.
Prebehla diskusia a výročnáčlenská schódza prijala

VýroČná Členská schódza DHZMartinček berie
na vedomie Správu o hospodár eníDHZ

Martinček zarok2020.
Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'a prezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podťaprezenčnejlistiny)

0

Zdtžalo sa:0

6,

SPráva revÍznej komisie o hospodárení s prostriedkami
a majetkom DHZ obce
Martinček v roku 2019
Podrobnú sPrávu revíznej komisie predniesol predseda
rcvíznejkomisie p. Igor Bachan.
Prebehla diskusia a výročnáčlenská schódza prijala
uznesenie č.5/2020:

VýroČná Členská schódza DHZ Martinček berie
na vedomie Správu revíznej komisie
o hosPodárení s prostriedkami a majetkom
DHZMaftinček

zarok2019.

Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0
7.

Povyšovanie a oceňovanie čIenov

Rozkaz veliteťa č.112020 o povýšeníčlenov do hodnosti
staršíhasič, vrchný hasič,
rotník, predniesla predsedníčkaDHZMartinček
p. J. Ovadová v danom znení, t. j.

-

-

do hodnosti starší hasič: Bibiana Martonová
do hodnosti starší hasič: veronika Šinálová

do hodnosti starší hasič: PaedDr. Monika Brtková
do hodnosti vrchný hasič: Dušan Trnka ml.

do hodnosti vrchný hasič: Daniela Lauková
do hodnosti rotník: Andrej Marlon

PredsedníČkaDHZ MartinČek p. Jarmila
Ovadová predniesla ocenenie členov DHZ
Martinček za ich aktívnu službu a dobrovol'nícku prácu
v zbore:
za 30.rokov aktívnej služby v DHZ: Luboš
Drapáč str.

za 3O.rokov aktívnej slrržby v DHZ: Erika
Šinálová rod. Hrčková
za2O.rokov aktívnej služby v DHZ: Daniela
Lauková

Prebehla di skusia a výt o ěná členská schódza prij
ata

výročná členská schódza DHz Mattinček berie
na vedomie Rozkaz veliteťa ě,1

o povýšeníčlenov v nasledovnom znení:

-

12020

do hodnosti starší hasič: Bibiana Martonová
do hodnosti staršílrasič: Veronika Šinálová

do lrodnosti starší hasič: PaedDr. Morrika
Brtková
do hodnosti vrchný hasič: Dušan Trnka rnl.

do hodnosti vrchrrý hasič: Daniela Lauková
do hodrrosti rotník: Andrej Marlon

Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'a prezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0

8. Prijatie nových čIenov
PredsedníěkaDHZ MartinČek p. Jarmila Ovadová
nazákladežiadosti a ochoty aktívne
sa zaPojiť do ČinnostíDHZ obce Martinček pouk
ázala naprijatie nového člena Erika
Brnoliaka. prebehla diskusia a výr očnáčlenská
schódza pfrjala
VýroČná Členská schódza DHZNIartinček prijíma
nového člena Erika

Brnoliaka.

Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podl'aprezenčnej listiny)
Za:
4l členov (podl'aprezenčnej listiny)

Proti:

0

Zdrža\o sa:0

9. Plán hlavných úloh DHZ Martinček na rok2020
Návrh Plánu hlavných Úloh DHZ Martinček na
rok 2020 predniesla tajom níěka DHZ
PaedDr, Monika Brlková. Jednotlivé časti
návrhu boli hlasovaním schválené.
Daný Plán hlavných úloh DHZ Martinček na
rok 2020 jesúčast'ouzápisnice.
Prebehla diskusia a výročná členská schódza prijala

VýroČná Členská schódza

Martinček na rok 2020.

DHZ Martinček schval'uje plán hlavných úloh DHZ

Hlasovanie:

Prítomní:4l členov (podl'a prezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)
0

Zdržalo sa:0

10.

Návrh rozpočtu DHZ Martinček na rok2020
Návrh rozpoětu DHZ Martinček na rok 2020 predniesla pokladníčka
DHZ p. Daniela
Lauková. Jednotlivé časti návrhu boli hlasovaním schválené.
Prebehla diskusia a výtočná členská schódza ptijala

VýroČná Členská schódza DHZ Martinček schval'uje Návrh
rozpočtu DHZ Martinček
na rok 2020.
Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podťaprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podl'aprezenčnej listiny)

0

Zdržalo sa:0

11. PIán

odbornej pdpravy čIenov DHZna rok 2020

Plán odbornej prípravy členov DHZMartinček narok2O20
prednie sla taj omníčkaDHZ
PaedDr. Monika Brtková.
Daný Plan odbornej pdpravy členov DHZ Martínčekna rok
202Oj e súčast'ou zápisnice.
Prebehla diskusia a výročná členská schódza prijala

Výročná členská schódza DHZ Martinček schval'uje Plán
odbornej prípravy členov
DHZ narck2020,
Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podťa prezenčnej listiny)
Za:
4l členov (podťa prezenčnej listiny)

Proti:

0

Zdržalo sa:0

12.

Diskusia
V rámci rózneho boli prerokované dané príspevky:

a) Ing, M, BaČÍk,Predseda DHZ Yalaská Dubová, pod'akoval všetkým
členom
za aktívnu účast'a obetavú prácu preDHZMartinček,

b) P, J, Bobek, Starosta obce Martinček, poďakoval všetkým
členom za obetavú
Prácu Pre DHZ MartinČek i samotnú obec a vyzval všetkých členov k aktívnej
účastina sút'ažiach a aktivitáchDHZ,

c)

PredsedníČkaP. Jarmila Ovadová vyzvala prítomných na aktívnu účasťv rámci
zapájania sa do sút'ažia aktivítusporiadaných pod záštitou
DHz.

Prebehla diskusia a výročná členská schódza prijala

VýroČná Členská schódza DHZMartinček berie na vedomie jednotlivé
body členov.
Hlasovanie:

Prítomní:41 členov (podťaprezenčnej listiny)

Za:
Proti:

41 členov (podťaprezenčnejlistiny)
0

Zdržalo sa:0
13. Uznesenie

VýroČná Členská schódza
ě.I-Lv 2020.

DHZ Martinček prijala dňa l7.0I.2O20

uznesenia

14. Záver
PredsedníČkaDHZ Martinček p. J. Ovadová poďakovala prítomným
za pozomost,
a PrísPevkY do diskusie. Poďakovala prítomným, že
si našli čas na posedenie
Pri v/roČnej ělenskej schÓdzi i za odvedenú prácu v roku 201,9. Vyjadrila nádej, že náš
zbor bude aj naďalej napredovať a dosahovat'dobré výsledky.

V Martinčeku 17 .0I. 2020
Zapísala: PaedDr. Monika Brtková

4d/á

Predsedníčka DHZ Martinček Jarmila Ovadová
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