
                                       Zápisnica č. 2 / 2021

        zo zasadnutia výboru Oblastného združenia CHPH Bratislava

                               konaného 07.09.2021 v Zálesí.

Prítomní : Členovia výboru : Jozef Hromkovič, Michal Gajdušek a Pavol Korbaš

                Predseda KRK : Michal Sadloň

Program :

1./  Príprava a zvolanie riadnej oblastnej konferencie.

2./  Rôzne

Rokovanie zahájil p. Korbaš, ktorý bol poverený vyhotoviť zápisnicu z rokovania. Za 
overovateľov zápisnice boli schválení p. Hromkovič a Gajdušek. Plnenie prijatých 
úloh z rokovania výboru zo dńa 06.04.2021 bolo zabezpečené v plnom rozsahu 
v stanovených termínoch.

K bodu 1./

Prezídium SZ CHPH na zasadnutí dňa 16.08.2021 stanovilo oblastným združeniam, 
v ktorých skončilo volebné obdobie, aby do konca októbra 2021zabezpečili a zvolali 
riadne oblastné konferencie s voľbou riadiacich orgánov OZ. Zároveň témou 
rokovania majú byť personálne návrhy a voľby zástupcov OZ do VZ SZ, delegátov na
XI. Zjazd SZ CHPH a kandidátov do riadiacich orgánov SZ CHPH. Pevný termín 
konania oblastnej konferencie bol dohodnutý na sobotu 30. októbra 2021 v Zálesí, 
v reštaurácii U Takácsovcov, so začiatkom od 10,00 hodiny. Vypracovaním pozvánky
na riadnu oblastnú konferenciu s menovitými bodmi programu rokovania bol 
poverený p. Korbaš. Výbor OZ požaduje od predsedov ZO, aby uskutočnili VČS a 
v termíne najneskôr do 10.októbra 2021 zaslali prostredníctvom emailu na adresu 
palokorbas  @  gmail.com   písomnú zápisnicu s uvedením zvolených delegátov za ZO 
na konferenciu, návrh kandidátov do oblastného výboru a KRK, návrh dvoch 
kandidátov do VZ SZ CHPH, návrh kandidátov do orgánov SZ CHPH a návrh dvoch 
kandidátov na XI. Zjazd SZ CHPH. Počet delegátov za ZO je stanovený nasledovne. 
Za každých aj započatých 15 členov podľa členskej evidencie na r. 2021 vyšle ZO 
jedného oprávneného delegáta. Pri organizovaní konferencie sme povinní dodržiavať



podmienky stanovené Covit automatom. V interiéri v zelených okresoch sme  povinní
nosiť rúška.    

   P.č.            ZO Počet evid. členov Počet delegátov

     1.  Bra'slava-Trnávka                31                  3

     2.  Pezinok                17                  2

     3.  Bra'slava-Rusovce                19                  2

     4.    Dunajská Lužná                24                  2

     5.  Šenkvice-Cerové                15                  1

     6.  Kráľová pri Senci                15                  1

     7.  Lehnice                19                  2

     8.  Senec                16                  2

     9.  Bra'slava-Mierová kolónia                10                  1

 S P O L U :              166                16

Uznesenie z rokovania

Výbor oblastného združenia 

-  ukladá

1./  Vykonať vśetky oprávnené pokladničné a bankové operácie.

      T :  k 30.09.2021                                                   Zodp.: ekonóm OZ

2./  Vykonať kontrolu a finančnú inventarizáciu pokladne a bankového účtu.

       T : do 10.10.2021                                                 Zodp.: predseda KRK

3./  Vyhodnotiť čerpanie rozpočtu k 30.09.2021 a vypracovať návrh rozpočtu na r. 
2022.

       T : do 15.10.2021                                                Zodp.: predseda a ekonóm OZ

3./  Uskutočniť VČS ZO. Zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu zápisnicu s    
požadovanými údajmi.

       T :  do 10.10.2021                                                 Zodp.: predseda ZO



4./  Vypracovať na základe obdržaných údajov v zápisniciach ZO prezenčnú listinu    
delegátov konferencie. 

       T : 11.10.2021                                                       Zodp.: predseda OZ

5./  Vypracovať písomnú pozvánku s programom konferencie. Pozvánku zaslať 
zodpovedným osobám elektronicky emailom.

       T : do 16.10.2021                                                  Zodp.: predseda OZ 

-  schvaľuje

1./  Termín, miesto a čas konania oblastnej konferencie ako je uvedené v programe k
bodu 1.

V Zálesí 07.09.2021

Zapísal : Ing. Pavol Korbaš v.r.

Zápisnicu overili :  Michal Gajdušek  -  overené elektronicky emailom

                              Jozef Hromkovič  -  overené elektronicky emailom

Schválil : predseda SZ OZ CHPH Bratislava Ing. Pavol Korbaš v. r.

Rozdeľovník : - členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO

                       - sekretariát SZ CHPH


