Zápisnica z VČS ZO SZCH v Námestove, konanej dňa 3.2. 2019
v zasadačke MsÚ v Námestove.
Celá chôdza prebiehala v príjemnej a pokojnej atmosfére za účasti väčšiny členov základnej
organizácie. Pre zúčastnených bolo pripravené chutné občerstvenie. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba mandátovej komisie
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti za rok 2018
Správa o hospodárení v roku 2018
Správa revíznej komisie za rok 2018
Diskusia
Prestávka: vyrovnanie si členských poplatkov, objednávky obrúčok, iné.
Správa mandátovej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2019
Návrh na uznesenie
Záver

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený bez doplnkov a zmien.
K bodu 2: Do mandátovej komisie boli zvolení pr. Pikoš Ján, pr. Ing.Krupa Pavol.
K bodu 3: Do návrhovej komisie boli zvolení pr. Balušík Peter, pr.Gnidiak Miroslav.
K bodu 4: Správu o činnosti prečítal predseda ZO Glonek Jozef – priložená.
K bodu 5: Správu o hospodárení predniesol ekonóm Pindiak Jozef– priložená.
K bodu 6: So správou revíznej komisie predstúpil pr. Hrkeľ Roman– priložená.
K bodu 7: Diskusia:
Prvý sa do diskusie prihlásil pr.Vladimír Hvôľka, žiadal podrobnejšie informácie,
prečo bola prezentačná výstava počas dňa Huberta stratová. Odpovedal pokladník pr.
Pindiak, predalo sa len 78 lístkov, čo pokrylo len čiastku za nájom priestoru. Nevyšlo ani
počasie, popoludní sa prehnala silná prietrž, čo predčasne ukončilo cele podujatie.
Tajomník Spuchlák navrhol, že by bolo vhodnejšie urobiť len prezentačný stánok s pár
zvieratami na ukážku a predajom tomboly. Hlavným cieľom je prezentovať a dostať do
povedomia našu základnú organizáciu v rámci mesta aj regiónu. K návrhu sa s podporou
vyjadrili aj pr. Krupa a pr. Gnidiak. Tento návrh bol zaradený aj do plánu hlavných úloh.
Tajomník Spuchlák sa vyjadril k minuloročnému zájazdu, ohľadom veľmi nízkej
účasti. Vynaložené peniaze zaň navrhol využiť efektívnejšie. Poukázal na alarmujúci stav
výstavných klietok, a peniaze radšej použiť na ich opravu. Priateľ Pačík Ján miesto opravy
klietok navrhoval zakúpiť nové klietky ako je to aj v Nitre. Ďalej sa kriticky vyjadril aj
k spôsobu vystavenia hydiny počas oblastnej výstavy, ako i úrovne bufetu. Odpovedali mu
najprv taj. Spuchlák, že ku klietkam treba aj ďalšie príslušenstvo ako stojany, podlažky,
ktoré nemáme kde uskladniť. Taktiež, že cena jedného holého výstavného boxu sa
pohybuje okolo 1400 CZK. Keby sa použili všetky spolkové peniaze tak to vyjde pre cca
140ks hydiny. Čo sa týka výstavných priestorov, nepatria nám a tým pádom si nemôžeme
nič určovať. Miesto bufetu navrhol postaviť nejaký stánok s občerstvením.
Prihlásil sa aj pr. Balušík s víziou o novej garáži v priestore medzi lodenicou a ďalšou
budovou. Tajomník spolu s pokladníkom Pindiakom hneď na to ostatných informovali, že
mesto po návrhu jedného záujemcu o tento pozemok koncom roka vyhlásilo verejnú
súťaž. Zapojili sme sa aj my s ďalšími troma záujemcami o tento pozemok, ale súťaž

mesto napokon zrušilo. Balušík upozornil na riziko, že prístup k súčasnému skladu môžu
kľudne zastavať, prípadne nás z priestoru vykázať a podobne.
Pr. Tatarčiak vyzval výbor, aby v tejto veci opakovane oslovil vedenie mesta, čo sa
napokon odsúhlasilo aj do uznesenia.
Diskusia sa na to vrátila k oprave klietok. Pr. Tatarčiak navrhol dohodnúť sa na oprave
s niekým, čo by to bol ochotný opraviť. Na výzvu tajomníka, či by niekto zo zúčastnených
bol ochotný, sa neprihlásil nik. Následne sa dohodlo na zorganizovaní brigády spojenej
s guľášom. V závislosti koľko klietok sa nám podarí opraviť, sa dohodne ďalší postup.
Ing. Krupa sa prihlásil s návrhom usporiadať zájazd na Európsku výstavu v rakúskom
Tulln, ktoré sa nachádza blízko Viedne. Nikto nebol proti za podmienky, že sa prihlási
dostatočný počet cestujúcich. Navyše sa uznieslo, že zástupcovia ZO SZCH Námestovo
oslovia oblastný výbor, ktorý by mohol prevziať záštitu nad zájazdom. Taktiež padol
návrh spojiť sa s OV Liptov alebo s OV Kysuce.
Posledný návrh do diskusie predniesol pr. Pikoš a to otázku usporiadania výstavy v
Námestove. Všetci zúčastnení boli jednohlasne za usporiadanie oblastnej výstavy Oravy
v Námestove v termíne 21-22.septembra 2019. Pred výstavou v dostatočnom časovom
predstihu tajomník zvolá členskú schôdzu na dohodnutie si podmienok, rozdelenie
jednotlivých úloh pri organizovaní výstavy.
Týmto bola diskusia ukončená.
K bodu 8: Počas krátkej prestávky si zúčastnení vyrovnávali členské poplatky, prevzali tohotoročné
obrúčky na hydinu a objednávali nové na rok 2020.
K bodu 9: Správu Mandátovej komisie prečítal p. Pikoš Ján – priložená.
K bodu 10: Plán hlavných úloh, navrhnutých v priebehu schôdze bol predložený na odsúhlasenie
a následne jednohlasne schválený – priložený.
K bodu 11: Návrh na uznesenie predniesol p. Balušík Peter a tento bol jednohlasne schválený –
priložený.
K bodu 12: Tajomník poďakoval všetkým za účasť, a oficiálnu časť schôdze ukončil.

V Námestove 3.2.2019

zapísal Spuchlák Pavol, tajomník ZO.

