OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Dobrovoľný hasičský zbor - Výročná členská schôdza dňa 4.2.2017

Zápisnica
Program VČS :
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie.
3. Správa o činnosti DHZ
4. Správa o hospodárení DHZ
5. Diskusia
6. Pre jednanie plánu hlavných úloh na nastávajúce obdobie a schválenie
7. Uznesenie
8. Záver rokovania
1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania
Výročnú členskú schôdzu otvoril technik PO a člen výboru DHZ Marián Richveis, privítal
prítomné členky, členov DHZ Nálepkovo, delegátku za ÚzV DPO SR p. Kakalejovú
a starostu obce Ing. Daniela. Prítomní si minutou ticha uctili pamiatku nebohého predsedu
DHZ p. Štefana Kľučára.
2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
Navrhol ako overovateľa tejto zápisnice Mariána Richveisa– jednomyseľne schválené.
3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie
Správu o činnosti DHZ Nálepkovo prečítal prítomným člen výboru DHZ Marián Richveis.
V správe kriticky spomenul nečinnosť výboru DHZ zapríčinenou smrťou predsedu DHZ
a odchodom do starobného dôchodku z aktívneho pracovného života viacerých členov
výboru. Oboznámil prítomných o trvalom vyradení hasičskej techniky z dôvodu morálnej
zastaranosti a zlého technického stavu. Vyslovil poďakovanie za zapájanie sa členov do
aktivít spojených s propagáciou DPO v obci : Cirkevné akcie, oslavy sv. Floriána a pod.
Nakoniec vyslovil presvedčenie že ešte netreba vešať hlavy pretože je dostatok členov DHZ
ktorí chcú udržať organizáciu v činnosti.
4. Správa o hospodárení
Správu o hospodárení prečítal pokladník DHZ Jozef Šaršaň. V správe bolo uvedené ako DHZ
hospodári s financiami, ktoré má k dispozícii.

Telefón
++421-53-4494230
++421-53-4299482

Fax
++421-53-4494128

E-mail
sekretariat@nalepkovo.sk
starosta@nalepkovo.sk

Internet
www.nalepkovo.sk

OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
5. Diskusia
- Ako prvý sa prihlásil do diskusie starosta obce Ing. Daniel , ktorý v svojom vystúpení
predstavil svoje predstavy o ďalšom fungovaní DHZ , ciele ktoré je potrebné doplniť do Plánu
hlavných úloh na nasledujúce obdobie s konkrétnymi termínmi realizácie a zodpovednými
osobami.
- členom výboru DHZ Nálepkovo p. Richveisom bol podaný návrh na spojenie DHZ
Nálepkovo a DHZ Tretí Hámor a tak znovu oživenie činnosti týchto zborov , vytvorenie
nového akčného výboru DHZ.
- riaditeľka územného výboru DPO Spišská Nová Ves/Gelnica p. Kakalejová pozdravila
rokovanie , privítala smelé plány starostu obce a prisľúbila pomoc pri realizácii týchto plánov.
- členovia DHZ sa dotazovali o možnostiach do vybavenia výstrojných súčiastok pre členov
DHZ pracovnými ako aj vychádzkovými rovnošatami.
- člen výboru DHZ Nálepkovo p. Richveis predložil návrh zloženia nového výboru pre DHZ
Nálepkovo a Tretí Hámor ako aj delegáta na okresnú konferenciu DPO – jednohlasne
schválené.
6. Pre jednanie plánu hlavných úloh na nastávajúce obdobie a schválenie
Plán hlavných úloh prečítal Marián Richveis. Plán obsahoval konkrétne rozpracované úlohy
z návrhu zámerov starostu obce k činností členov výboru DHZ v spolupráci s vedením obce
Nálepkovo na obdobie roka 2017.
Členská základňa ho schválila.
7. Uznesenie
Marián Richveis prečítal prítomným Návrh uznesenia DHZ Nálepkovo, členovia boli vyzvaní
či majú nejaké pripomienky k návrhu, podnety na doplnenie. Nakoľko sa nikto neprihlásil
dalo sa hlasovať. Všetci prítomní boli ZA, uznesenie bolo jednohlasne prijaté.
8. Záver rokovania
Marián Richveis sa poďakoval prítomným za účasť na schôdzi a schôdzu ukončil.
Výročná členská schôdza DHZ Nálepkovo, Tretí Hámor 04.02.2017

............................................................
Predseda DHZ Ľubomír Smorada
Pečiatka DHZ
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