Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Pezinok

Zápisnica
zo schôdze výboru OZ CHPH Pezinok konanej dňa 8. apríla 2016 vo Zvončíne
Prítomní: viď prezenčná listina: členovia výboru OZ - Stanislav Zelenský, , Ľudovít Pernecký, Karol
Danihel, Jozef Hlavatovič, Martin Konečný , Tibor Szutyányi , Pavol Révay - ospravedlnený
Program:
1.Zahájenie – prezentácia
2. Kontrola uznesení
3. Objednávky + platby na rok 2016 (registračný list ZO CHPH)
4. Zabezpečenie pretekovej sezóny r. 2016 – predpreteková dokumentácia
5. Iné
6. Uznesenie - záver
Priebeh rokovania :
1.Po vykonaní prezentácie schôdzu výboru zahájil tajomník OZ CHPH – výbor OZ je uznášania
schopný.
2. Výbor OZ konštatuje splnenie uznesení z predchádzajúcich zasadaní okrem dodania správy
predsedu UKK .
3.Hospodár OZ v spolupráci zo zástupcami jednotlivých ZO upresnili objednávky na rok 2016. Po
upresnení objednávok vypracovať registračné listy jednotlivých ZO – hospodár OZ .
4. Predpreteková dokumentácia OZ pre rok 2016
- Pretekový plán OZ r. 2016 + majstrovstvá OZ C HPH +VS,SP,Západoregion
- Pokyny pre zabezpečenie sezóny OZ r. 2016 -novelizovanie
- Časový harmonogram zberu PH r. 2016
-Rozpis rozdelenia boxov rok 2016 – podla percentuálnej rovnosti jednotlivých ZO
- Zoznam NS adresy , kontakty , vedúci NS – ZO r.2016 - novelizovanie
-Propozície majstrovstiev OZ + ocenenie r. 2016 -novelizovanie
-Zmluvy o doprave PH – Kolínek ,ZO Skalica r 2016
-Zmluva zo správcom stránky OZ + výpočet výsledkov p,Oravec, p, Gril
- Zvolanie školenia vedúcich NS – výcvikárov ZO –D.Krupá ,15.4.2016 o 18.00 hod.
- Zabezpečenie skeletu + boxov+ podvozku na sezónu 2016 .
-skelet na vozík zhotovenie –p.Kolínek
-podvozok zabezpečený – p. Kolínek
-prepravné boxy zabezpečené – p. Zelenský
5.Výbor OZ schvaľuje zakúpenie vecného daru pre p. Czurmu k výročiu 90-tich narodenín
,odovzdanie zabezpečia p. Danihel,p.Badura.
ZO Kostolište podala žiadosť o usporiadanie oblastnej výstavy OZ r.2016.Výbor súhlasí,dátum
konania výstavy sa spresní po zistení dátumu konania výstavy Západoregionu.
Výbor OZ sa zaoberal možnosťou používania prepravných boxov našej OZ v nadstavbe auta OZ
Bratislava na preteky konané vo štvrtok 5x Šlapanice-dopravca Kolínek.Po diskusii neprišlo
k jednoznačnému rozhodnutiu. Tajomníkovi OZ výbor OZ ukladá zistiť možnosti finančnej
kompenzácie a spôsob manipulácie s majetkom OZ

Uznesenie :
Výbor OZ CHPH berie na vedomie :
-Zabezpečenie skeletu, prepr. boxov, podvozku na sezónu 2016
Výbor OZ CHPH schvaľuje:
-Majstrovstvá OZ a ocenenie OZ pre r.2016
- Pokyny pre zabezpečenie sezóny OZ r. 2016
-Časový harmonogram zberu PH na r. 2016
-Rozpis rozdelenia boxov na r. 2016 .
-Zoznam NS OZCHPH na r. 2016
-Zakúpenie vecného daru pre p. Czurmu
-Usporiadateľa oblastnej výstavy pre rok 2016 – ZO CHPH Kostolište.
Výbor OZ CHPH ukladá :
-Doložiť správu predsedu UKK do 1.5.2016 zodp.Kardoš,Zelenský
-Spresniť registračné listy ZO a vykonať platby do 22.4.2016 . zodp. Zelenský, predsedovia ZO.
-Novelizovať zmluvu so správcom stránky p. Oravec a výpočtárom OZ p.Oravec, p.Grill
zodp.Zelenský do.23.4.2016
-Vyhotoviť zmluvu o preprave PH pre ZO Skalica v našom dopravnom prostriedku. zodp.Zelenský do
22.4.2016
-Výcvikárovi OZ p. Perneckému vykonať školenie vedúcich NS-výcvikárov ZO. Termín 15.4.2016
o18.00 hod. v Dolnej Krupej.
-Zistiť možnosť finančnej kompenzácie a spôsob manipulácie s prepravnými boxami OZ Bratislava
a dopravcom p. Kolínek. zodp. Zelenský termín do 25.4.2016
-Dopracovať a zaslať kompletnú predpretekovú dokumentáciu na SZ CHPH a ZO CHPH. zodp.
Zelenský termín.do 22.4.2016

Zapísal.Zelenský

Overili. Hlavatovič
Danihel
Szutányi
Konečný

