
Zápisnica z čl.schôdze konanej 25.1.2014  o 18°° h v klube  HZ. 

 

 

Program : 

 

1. Zahájenie, prívítanie nových členov,určenie zapisovateľa. 

2. Základné vedomosti dobrovoľného hasiča. 

3. Určenie členov základného školenia hasiča, pílčické skúšky, nákup hadíc, 

plávajúce čerpadlo, baterky nabíjacie + doplňujúci materiál potrebný pre 

skvalitnenie výcviku, návrhy podľa plánu plošného rozdelenia síl a 

prostriedkov. 

4. Plán práce podľa PHU na rok 2014.  

5. Prejednanie pozastavenia členstva Jozefovi Kobánovi ml. 

6. Rôzne - prijatie nových členov prítomných na čl. Schôdzi,pripomienky, návrhy, 

jubileá, meniny, predstavy, diskusia. 

7. Záver - určenie nasledovnej schôdze. 

 

K bodom : 

 

1. predseda Bc.Macúch zahájil schôdzu s veľmi peknou účasťou 23+6 nových 

členov zoznam podľa prezenčnej listiny. 

2. predseda Bc. Macúch vysvetlil a prakticky ukázal povyšovanie do jednotlivých 

hodností povyšovanie v kompetencii DHZ a odstup rokov medzi hodnošťami 

podľa štatútu o povyšovaní.  

3. predseda Bc.Macúch do základného školenia hasičov sa prihlásili: Kubis, 

Konečník R, Lajda, Šagát, Batka, Vičan, Kubiš, Moravec Pavol+Mich, Macúch 

P+P, do pilčíckych skúšok sa zatiaľ prihlásili  len Macúch P+P ostatných 

neprítomných osloví ešte predseda Bc. Macúch nakoľko zákl.has školenie 

prebehne až v marci a dotiaľ musí byť doťácia 2 000€ vyučtovaná alebo 

vrátená na DPO SR. Preto sme sa dohodli podľa návrhu p.Batku a Bielika, že 

ku3ks "C" hadíc a dvom baterkám+plávajúcemu čerpadlu do objednáme savice 

alebo hydr. Nádstavec. 

4. Predseda Bc. Macúch :konštatoval podľa PHU 

           a) 2 percentá z daní pokračuje  

           b) odzdobenie vian. Stromčeka -  prevedené 

           c)  odoslanie hlásenia na OV MY nevykonané pripomenúť p. Nedbálkovi,    

                 Kubišovi. 

           d)  na držiakoch vec.prostriedkov a uzlov – infofmoval Moravec Michal 

                 pracuje sa na nich rozpracované 

           e)  dopĺňanie internetovej prezentácie – plnené priebežne 

           f)  uverejňvanie článkov v tlači – plnené priebežne  

           g)  včasné odosielanie hlásení na HaZZ NM – plnené priebežne 

     5.  predseda Bc. Macúch predložil 2 verzie pozastavenia členstva J. Kobánovi 

          z výboru – členská schôdza doporučila druhú kratšiu verziu dopisu ale s                   

          odoslaním ešte vyčkať. 



6.  predseda Bc. Macúch prečítal mená záujemcou o členstvo v DHZ  Krajné: 

     Kubaláková Hana, Lajdová  Anna, Bieliková  Alžbeta, Tomková Miriam, Tomka 

      Juraj, Chynoranská  Ivana, Moravcová  Michaela. 

     Taktiež prečítal jubilantov za Január a Február a tiež oslávencov menín za oba                                          

      mesiace 

     v diskusii vystúpil Moravec Pavel : Brožúrka, tablo fotky hasiči a odpis (platenie  

      faktúr a bločkov z účtu DPO SR) 

      predseda požiadal Moravca Pavla o vytvorenie pozvánok na Memoriál menovite 

      pre p.R Kaliňáka, Petho, Horvátha.prípadne Prnu a Ďakovný list pre nášho  

       jubilanta 65 Moravca Milana. 

7.  v závere sme sa dohodli, že ďalšia schôdza je naplánovaná na 22.2.2014 na 

      18:00 hod. 

      Potom predseda DHZ pozval prítomných na malé občerstvenie 

      Schôdza neformálne trvala do 21:30 hod 

 

Príloha :Prezenčná listina zo schôdze 

 

   V Krajnom dňa 26.1.2014                                                 zapisovateľ 

                                                                                             Bc. Macúch Pavol 


