Zápisnica z výborovej schôdze OZ CHPH Topoľčany + zástupcovia ZO CHPH
konaná dňa 31.3.2019 v Žabokrekoch nad Nitrou
Prítomnosť overená prezenčnou listinou: Radovan Klačanský, Jakub Poništiak, Rudolf Poništiak, Jozef
Duchovič, Jozef Pietrik, Juraj Kúdela, Ján Boris, Miroslav Révay, Miroslav Vojtko, Jozef Igaz, Ján Vavro,
Jozef Hudec
Za zapisovateľa bol navrhnutý a schválený p. Radovan Klačanský
Za overovateľa bol navrhnutý a schválený p. Jakub Poništiak
Na úvod privítal všetkých prítomných predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak.
Ďalej uviedol, že dezinfekčný prostriedok na predsezónnu dezinfekciu je zakúpený.
Nie je možné zrealizovať bod z konferencie a to ohľadne prerábky nadstavby, nakoľko podľa platnej
zmluvy nadstavba nie je majetkom OZ CHPH Topoľčany ako bolo uvedené zo strany p. Mlátku, ale je
majetkom prepravcu. Ten odkázal, že úpravy je možné iba po odkúpení prepravnej kabíny. Výbor
spolu s prítomnými zástupcami ZO CHPH sa dohodli , že nadstavba sa odkupovať nebude a tým
pádom zostane v pôvodnej neupravenej verzii.
Nasadzovacie strediská na SDT budú dve a to v Bánovciach nad Bebravou a v Nemčiciach.
Bola predložená žiadosť p. Františka Pišťanského o dodatočnú úľavu , ktorú si nemohol uplatniť
v roku 2018 zo zdravotných dôvodov. (žiadosti bolo vyhovené).
p. Miroslav Vojtko sa vyjadril k záležitosti ohľadne zápisu „ holubárskeho domu „ na katastri.
p. Miroslav Vojtko žiadal vyčlenenie jedného prepravného boxu na zaletené holuby – tejto žiadosti
nebolo vyhovené, nakoľko také niečo nám nedovoľuje pretekový poriadok SZ CHPH.
p. Duchovič sa vyjadril, že je potrebné zaslať p. Trubeňovi harmonogram zberu s presnými časmi –
vyjadril sa k tomu výcvikár OZ CHPH Topoľčany p. Rudolf Poništiak, že mu to pošle e-mailom, nakoľko
telefón mu nedvíha.
Predseda p. Jakub Poništiak sa na vlastnú žiadosť dňom 31.3.2019 vzdáva funkcie predsedu OZ CHPH
Topoľčany, člena výboru OZ CHPH Topoľčany a takisto aj člena Valného zhromaždenia SZCHPH.
Po následnej diskusii bol dočasne do najbližšej konferencie OZ CHPH Topoľčany
predsedom OZ CHPH Topoľčany člen výboru a doterajší podpredseda p. Jozef Pietrik.

poverený

Na záver p. Jakub Poništiak poďakoval prítomným za účasť a poprial im šťastnú cestu domov.

Zapísal Radovan Klačanský 2.4.2019
Overil Jakub Poništiak 4.4.2019

