Zápisnica z VČS ZO SZCH v Námestove, konanej dňa 21.1. 2018
v zasadačke MsÚ v Námestove.
Schôdzu otvoril a viedol tajomník ZO Pavol Spuchlák. Privítal prítomných členov,
ospravedlnil tých, ktorí svoju neúčasť vopred avizovali. Predniesol program schôdze,
pozostávajúci z nasledovných bodov:
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Správa o činnosti za rok 2017
6. Správa o hospodárení v roku 2017
7. Správa revíznej komisie za rok 2017
8. Diskusia
9. Správa mandátovej komisie
10. Voľby do výboru, revíznej komisie a delegátov na oblastnú konferenciu 2018.
11. Prestávka: vyhodnotenie volieb, vyrovnanie si členských poplatkov, objednávky
obrúčok, iné.
12. Správa volebnej komisie
13. Plán hlavných úloh na rok 2018
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
Navrhovaný program bol jednohlasne schválený bez doplnkov a zmien.
K bodu 2: Do mandátovej komisie boli zvolení p. Pikoš Ján, p. Tatarčiak Igor.
K bodu 3: Do návrhovej komisie boli zvolení p. Balušík Peter, p. Gnidiak Miroslav.
K bodu 4 Do volebnej komisie boli zvolení p. Pindiak Jozef, p. Hrkeľ Roman.
K bodu 5: Správu o činnosti prečítal predseda ZO p. Glonek Jozef – priložená.
K bodu 6: Správu o hospodárení predniesol ekonóm p. Pindiak Jozef– priložená. Zároveň
informoval o nutnosti riešenia zmeny spravovania financií. Vkladná knižka na jeho
meno už končí, zavedenie finančného účtu každoročne bude stáť okolo 85 Euro.
Taktiež spomenul jeho pokročilý vek a s tým spojené riziko, že peniaze pôjdu do
dedičného konania.
K bodu 7: So správou revíznej komisie predstúpil p. Hrkeľ Roman– priložená.
K bodu 8: Diskusia:
Prvý sa do diskusie prihlásil priateľ Hrkeľ návrhom o uložení peňazí do
fondov. Čo sa ostatným nejavilo ako vhodný nápad a návrh zamietli.
Po ňom vystúpil MVDr. Ďurdina s návrhom na otvorenie bankového účtu,
s tým že náklady na vedenie účtu získať zo zvýšeného členského.
Do diskusie sa nato prihlásil Balušík Peter, ktorý navrhol v súvislosti so
zlepšením finančnej situácie ZO, usporiadať výstavu nie v septembri ako bolo
zvykom, ale počas konania sa osláv sv. Huberta 3-4. augusta 2018. Argumentoval
vysokou návštevnosťou, ktorá by sa následne prejavila aj na vyššom výbere
vstupného. Takto získane prostriedky by mohli byť využité na vedenie bankového
účtu, financovanie dopravy pre členov na výstavy, zájazd a pod. Následne sa

v súvislosti z jeho návrhom rozpútala veľká diskusia, ktorá zabrala prevažnú časť
bodu 8. Padali rôzne návrhy spojené s názvom tejto výstavy, koľko dní bude
výstava trvať, či sa budú hodnotiť vystavené zvieratá a pod. Tajomník Spuchlák
otvoril aj otázku, čo s tradičnou oblastnou výstavou 22-23. septembra, ktorej
termín je už uvedený v kalendári mesta Námestovo, taktiež si naň zvykli už
vystavovatelia i návštevníci. Balušík Peter navrhoval, aby sa už nekonala. Naopak
Hrkeľ Roman navrhol usporiadať obe výstavy. Pridal sa aj Pindiak Jozef
s pripomienkou, že každoroční návštevníci už vedia posúdiť kvalitu zvierat a tiež
sa priklonil usporiadať obe výstavy.
Tajomník Spuchlák zase navrhol tento rok usporiadať len oblastnú výstavu
v septembri. Počas Hubertových slávností navrhoval stretnúť sa a posúdiť situáciu
a možnosti, následne sa rozhodnúť o zmene termínu výstavy a zmeniť to až v roku
2019. Tieto všetky návrhy rozdelili názorovo celé osadenstvo schôdze, členovia
začali diskutovať po skupinkách a diskusia sa neuberala nikam.
Na to navrhol tajomník Spuchlák , aby sme sa v diskusii niekam pohli,
hlasovať za jednotlivé návrhy. Prvý návrh Balušíka Petra usporiadať len jednu
výstavu počas Hubertových dni, podporilo len 5 členov, 7 bolo proti a ostatní sa
zdržali alebo nehlasovali. Druhý návrh tajomníka Spuchláka usporiadať len
oblastnú výstavu v septembri, podporilo 5 členov, 8 bolo proti, ostatní sa zdržali
alebo nehlasovali. Tretí posledný návrh usporiadať obe výstavy podporilo 17
členov, 2 boli proti a 2 sa zdržali. V súvislosti s tým tajomník Spuchlák navrhol,
aby bol Balušík Peter riaditeľom augustovej výstavy, s čím pr. Balušík súhlasil.
Usporiadanie septembrovej výstavy si bude riadiť zase tajomník Spuchlák.
V dostatočnom časovom predstihu pred augustovou výstavou tajomník zvolá
schôdzu, na ktorej sa dohodne všetko potrebné a rozdelia sa všetky úlohy ako
i zodpovednosti jednotlivých členov.
Otvorila sa aj otázka autobusového zájazdu, ktorú tajomník Spuchlák navrhol
vyriešiť až počas usporiadania výstavy v auguste, keď už budú jasnejšie termíny
ako i miesta jednotlivých výstav s čím ostatní súhlasili.
Týmto sa bod č. 8 Diskusia ukončil.
K bodu 9: Správu Mandátovej komisie prečítal p. Pikoš Ján – priložená.
K bodu 10: Tajomník Spuchlák všetkých oboznámil o postupe pri tajných voľbách. Rozdal
hlasovacie lístky a následne prebehlo hlasovanie.
K bodu 11: Počas prestávky sa pod vedením Romana Hrkľa spočítavali hlasy
a vyhodnocovali výsledky volieb. Zúčastnení si vysporiadali členské, objednávky
reg.obrúčok.
K bodu 12: Roman Hrkeľ predniesol zúčastneným výsledky volieb do výboru a revíznej
komisie ZO, tieto sú uvedené návrhu na uznesenie. Za delegátov na Oblastnú
konferenciu boli navrhnutí a jednohlasne zvolení Balušík Peter, Pindiak Jozef,
Mvdr. Ďurdina Vladislav, Spuchlák Pavol, Hrkeľ Roman, Pikoš Ján, Krúpa Pavol,
Pačík Ján.
K bodu 13: Plán hlavných úloh, navrhnutých v priebehu schôdze bol predložený na
odsúhlasenie a následne schválený – priložený.
K bodu 14: Návrh na uznesenie predniesol Balušík Peter. MVDr. Ďurdina ešte žiadal
odhlasovať a doplniť do návrhu aj zrušenie vkladnej knižky. Takto doplnený
návrh na uznesenie bol následne jednohlasne schválený – priložený.
K bodu 15: Tajomník poďakoval všetkým za účasť, a oficiálnu časť schôdze ukončil.

V Námestove 21. 1.2018

Zapísal Spuchlák Pavol, tajomník ZO

