
           SLOVENSKÝ  ZVAZ  CHOVATEĽOV  POŠTOVÝCH  HOLUBOV
                             OBLASTNÉ  ZDRUŽENIE  BRATISLAVA
=============================================================  

                                              Zápisnica č. 1/15
                                  zo zasadnutia výboru konaného 
                                                 dňa 5.2.2015

Prítomní : p. Barbírik, Hromkovič, Gajdúšek, Konečný, Pelech, Korbaš
Neprítomný : Róbert Varga
Ospravedlnený : predseda KRK Štefan Kazimír

Program rokovania :
1./  Kontrola úloh zo Zápisnice č. 3/2014
      a/  Evidencia  členov ZO na predpísanom tlačive  T do 31.1.2015
      b/  Úhrada členských príspevkov T do 31.1.2015
      c/  Nahlásenie počtov holubov na preteky ZO T do 31.1.2015
      d/  Fyzická inventarizácia

- financií OZ
- majetku OZ

2./  Zhodnotenie prípravy dokumentov na rokovanie oblastnej konferencie
      a/  Pozvánka s programom 
      b/  Počty delegátov-kontrola podľa podanej písomnej evidencie členov ZO
      c/  Správa o činnosti
      d/  Pretekový plán r. 2015
      e/  Čerpanie rozpočtu r. 2014
      f/   Návrh rozpočtu r. 2015
      g/  Prekladať alebo neprekladať preteky v prípade nepriaznivej predpovede počasia.
 3./ Prerozdelenie pretekových košov v aute podľa počtu aktívnych členov a košov
      v prívesnom vozíku.
 4./  Prerokovanie žiadosti ZO Dunajská Lužná o usporiadanie oblastnej výstavy v mesiaci 
       december 2015.
 5./  Prerokovanie žiadostí o vrátenie finančného príspevku na zabezpečenie kúpy 
       prívesného vozíka.  
       a/  Stanovisko KRK
       b/  Stanovisko pokladníka OZ
 6./  Spracovanie úloh z Valného zhromaždenia na podmienky OZ Bratislava
       a/  Terminovník úloh-tajomník OZ
       b/  Inovácia vzorov priraďovacích, nasadzovacích a doletových kontrolných listov EKS-
            výcvikár OZ.
       c/  Spracovanie predpretekovej dokumentácie podľa vzoru SZ-tajomník/predseda OZ
       d/  Kontrolná činnosť

- na úrovni ZO-postupy a tlačivá-vypracuje výcvikár OZ
- na úrovni OZ-postupy a tlačivá-vypracuje výcvikár OZ v spolupráci s KRK
- zverejňovanie kontrol na webovej stránke SZ do 10 dní od uskutočnenia kontroly-

predseda KRK
 
Zasadnutie výboru zahájil a rokovanie riadil predseda OZ p. Barbírik.

K bodu 1./
a/  -  Členskú evidenciu nepredložila ZO Bratislava
     -  Členská evidencia ZO Lehnice je odkopírovaná z r. 2014 s perom prepisovaným 



        dátumom na r. 2015 a prelepené staré podpisy zodpovedných funkcionárov.   
        U chovateľov Milan Malec a Adrián Pollák nie sú uvedené parcelné čísla pozemkov   
        holubníkov.    
      - V členskej evidencii ZO Bratislava-Mierová kolónia chovateľ Peter Matúšek nemá 
        uvedené súradnice holubníka a parcelné číslo pozemku holubníka 
  b/  Úhrady členských príspevkov nebolo možné kompletne skontrolovať z dôvodu, že banka
       ešte nedoručila ekonómovi bankový výpis za január 2015
  c/  Základné organizácie predložili tieto počty holubov na preteky :
     
P.č. Základná organizácia Počet H na K+ST Počet H na DT Počet H na SDT
   1. ZO Bratislava-NS Trnávka    nenahlásili   nenahlásili   nenahlásili
   2. ZO Bratislava-NS Zálesie         420         240            45
   3. ZO Bratislava-Rusovce         504         292          109
   4. ZO Dunajská Lužná    nenahlásili   nenahlásili   nenahlásili
   5. ZO Šenkvice-Cerové         879         579          151
   6. ZO Kráľová pri Senci         725         545          108 
   7. ZO Lehnice         420         420            76
   8. ZO Senec         510         420          110
   9. ZO Bratislava-Mierová kolónia         260         260            43

Poznámka : cena za holuba na SDT = O,90 €
 
 d/  Úloha vykonať inventarizáciu financií a majetku OZ je splnená. 

K bodu 2./
Výbor OZ  prerokoval predložené písomné dokumenty vypracované zodpovednými  
funkcionármi k jednotlivým témam pod bodmi 2.a/ až 2.g/. Odporučil ich posunúť do 
programu rokovania konferencie. Dokument k bodu 2. g/ odporučil tajomníkovi OZ doplniť 
o konkrétnejšie termíny v časti 1. alternatívy.

K bodu 3./
Podľa schválenej metodiky aktívneho počtu chovateľov v r. 2014 bolo vypracované 
prerozdelenie košov v kabíne auta, pričom sa zohľadnila skutočnosť aktuálneho 
prirodzeného úbytku chovateľov úmrtím resp. oznámenia  ukončenia pretekovej činnosti. 
Rozdelenie košov vo vozíku nebolo možné uskutočniť z dôvodu nepredloženia údajov
základnými organizáciami Bratislava-NS Trnávka a Dunajská Lužná. 

K bodu 4./
Funkcionári ZO Dunajská Lužná predložili písomnú žiadosť na usporiadanie oblastnej 
výstavy v mesiaci december 2015

K bodu 5./
Žiadatelia o vrátenie finančného príspevku, ktoré poskytli ako sponzori prepravcovi na kúpu
prívesného vozíka ústne prisľúbili tajomníkovi OZ pred prítomným svedkom, že od svojej 
požiadavky ustupujú a nenárokujú si vrátenie finančných prostriedkov.

K bodu 6./
Úlohy vyplývajúce z bodu 6.a/ , sú totožné podľa terminovníka úloh SZ zverejneného na 
webovej stránke. Sú už predmetom plnenia prijatých uznesení  podľa Zápisnice č. 3/2014 
výboru OZ. Menovite- evidencia členov ZO do 31.1.2015

           - nahlásenie počtu holubov na preteky ZO do 31.1.2015
           - úhrada členských príspevkov ZO do 31.1.2015
           - spracovanie zoznamu odberateľov spravodajcu Poštový holub na r. 2015
           - úhrada spravodajcu PH na účet SZ do 10.3.2015



           - zaslanie pretekového plánu, harmonogramu zberu holubov s údajmi 
              o nasadzovacích strediskách, časmi košovania s termínmi otvárania KH 
             na sekretariát SZ do 31.3.2015
Ostané úlohy pod bodmi 6.b/ až 6.d/ budú rozpracované zodpovednými funkcionármi 
OZ po absolvovaní školení najneskôr do začiatku pretekovej sezóny.

Uznesenia zo zasadnutia výboru oblastného združenia :

I.    Výbor SZ CHPH OZ Bratislava spoločne schvaľuje  :

1./  Rozdelenie počtu 108 ks pretekových košov v prepravnom aute na rok  2015 :

P.č. Základná organizácia Počet košov / ks /
   1. Bratislava-NS Trnávka              9
   2. Bratislava-NS Zálesie              8
   3. Bratislava-Rusovce            11 
   4. Dunajská Lužná            15
   5. Šenkvice-Cerové            19 
   6. Kráľová pri Senci            13 
   7. Lehnice            12
   8. Senec            13
   9. Bratislava-Mierová kolónia              8
 10. S P O L U :          108

2./   Za organizátora oblastnej výstavy v mesiaci december 2015 SZ CHPH ZO Dunajská
       Lužná.

II.    Výbor SZ CHPH OZ Bratislava spoločne ukladá :                              

1./   Doplniť chýbajúce údaje v členských evidenciách dotknutých ZO a nahradiť ich úplne
       vyplnenými formulármi.
       T : najneskôr do 21.2.2015                            Zodp.: dotknutí predsedovia ZO

2./   Zverejniť na webovej stránke OZ :
       -  pretekový plán na r. 2015
       -  harmonogram zberu holubov
       -  schválené prerozdelenie košov v aute a ich lokalizáciu
       T : po obdržaní podpísanej zápisnice 
            štatutármi OZ                                             Zodp.: Konečný 

3./   V náhradnom termíne nahlásiť počty holubov žiadané podľa Zápisnice č. 3/2014
       T :  do 12.2.2015                                             Zodp.: Šiška a Géhry

4./   Skompletovať členské evidencie ZO , vystaviť sumár členskej evidencie OZ a zaslať ich
       na sekretariát SZ spoločne s vypracovaným zoznamom odberateľov spravodajcu 
       Poštový holub.
       T :  do 28.2.2015                                             Zodp.: Barbírik a Korbaš

5./  Uhradiť na účet SZ CHPH :
      -   členské príspevky na r. 2015
       T :  do 28.2.2015                                             Zodp.: Gajdúšek
       -  poplatky za spravodajcu Poštový holub
       T :  do 10.3.2015                                             Zodp.: Gajdúšek   



6./   Uhradiť na účet oblastného združenia :
       -   poplatok za pridelené koše v aute a vozíku / cena bude schvaľovaná na konferencii /
       T :  do 31.3.2015                                            Zodp.: predsedovia ZO
       -   poplatok za prihlásené holuby na SDT / 0,90 €/ ks /
       T :  do 30.4.2015                                            Zodp.: predsedovia ZO

7./   Pripraviť ucelenú dokumentáciu programu rokovania pre delegátov konferencie.
       T : do 20.2.2015                                             Zodp.: Barbírik

8./   Na základe aktuálneho vývoja ceny motorovej nafty prerokovať so zmluvným    
       prepravcom cenu prepravy.
       T :  do 25.3.2015                                            Zodp.: Barbírik a Korbaš

9./   Zaslať pozvánku na oblastnú konferenciu a zverejniť ju na web stránke OZ
       T :  ihneď                                                       Zodp.: Barbírik, Korbaš a Konečný 

10./  Predložiť objednávky materiálu za ZO pre r. 2016 hospodárovi OZ.
        T : do 21.2. 2015                                           Zodp.: predsedovia ZO

11./  Zaslať ucelenú zosumarizovanú objednávku materiálu pre r. 2016 na sekretariát SZ
        T : do 28.2.2015                                            Zodp.: Hromkovič 

III. Výbor SZ CHPH OZ Bratislava spoločne berie na vedomie :                              

1./   Že žiadatelia o vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na zakúpenie prívesného 
       vozíka ustupujú od svojej požiadavky o vrátenie finančných prostriedkov. 

V Bratislave 5.2.2015

            
          Alojz Barbírik                                                                     Ing. Pavol Korbaš
    predseda SZ CHPH OZ                                                            tajomník SZ CHPH OZ
             Bratislava                                                                              Bratislava

Na vedomie : -členovia výboru OZ, predseda KRK, predsedovia ZO, sekretariát SZ


