Schôdza výboru OZ CHPH Topoľčany 31.12.2021

Prítomní: Jozef Pietrik, Radovan Klačanský, Miroslav Révay, Jozef Duchovič
Rudolf Poništiak PN, Marek Mokoš ospravedlnený.
Na úvod bolo privítanie predsedom p. Jozefom Pietrikom. Predseda následne odovzdal slovo
tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany p. Radovanovi Klačanskému.
Voľba zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa bol navrhnutý a zvolený Radovan Klačanský .
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení p. Jozef Pietrik a p. Miroslav Révay.
Za : 3 členovia výboru

proti : nikto

zdržal sa : nikto

nehlasoval : 1

Tajomník spolu s predsedom OZ CHPH Topoľčany oboznámili prítomných v krátkosti o schôdzi
Prezídia SZCHPH, kde sme boli prizvaní a vypočúvaní Prezídiom SZCHPH.
Výbor OZ CHPH Topoľčany sa následne zaoberal prípravou na nasledujúcu konferenciu OZ CHPH
Topoľčany, ktorú nám Prezídium nariadilo opakovať:
Termín zaslania VČS z každej ZO tajomníkovi p. Radovanovi Klačanskému poštou alebo osobne na
adresu Radovan Klačanský, Parková 13, 956 17 Solčany do 19.1.2022 . Súčasťou zápisnice musí byť
určený delegát za ZO na konferenciu. V prípade, že delegát sa nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov
zúčastniť konferencie , je potrebné v tejto zápisnici uviesť aj jeho zástupcu. Súčasťou zápisnice budú
aj kandidáti do štruktúr SZCHPH a takisto aj do štruktúr OZ CHPH Topoľčany, ako aj návrhy za
jednotlivé ZO CHPH na konferenciu. Spolu so zápisnicou je potrebné zaslať aj orig. Evidenčné listy za
každú ZO CHPH (vypísané podľa pokynov SZCHPH), a objednávku materiálu na rok 2023. Evidenčné
listy je potrebné do tohto termínu zaslať aj v elektronickej podobe na email: slizar13@gmail.com .
Tajomník následne spracuje jednotlivé zápisnice a zverejní jednotlivé návrhy a kandidátov do štruktúr
OZ a SZCHPH do 21.1.2022 na web stránke OZ CHPH Topoľčany.
Jednotlivé ZO CHPH následne na svojich schôdzach rozhodnú o jednotlivých hlasovaniach , o čom
bude spísaná zápisnica z každej ZO a zaslaná tajomníkovi na adresu Radovan Klačanský, Parková 13,
956 17 Solčany do 2.2.2022.
Konferencia OZ CHPH Topoľčany sa uskutoční v nedeľu 6.2.2022 . Miesto a čas sa upresní dodatočne
podľa aktuálnych Covid opatrení v okrese Topoľčany v dostatočnom časovom predstihu na web
stránke OZ CHPH Topoľčany.

Program konferencie bude nasledovný:

Program konferencie OZ CHPH Topoľčany:
Úvod, privítanie
Návrh pracovných komisií : Mandátová a návrhová komisia, Zapisovateľ zápisnice,
Overovatelia zápisnice, Voľba volebnej komisie:
Správa mandátovej a návrhovej
Predloženie a schválenie programu
Správu o činnosti postupne prednesú: Predseda, Tajomník, Výcvikár, Pokladník a Predseda
KRK OZ TO
Kontrola uznesenia z poslednej konferencie OZ TO.
Hlasovanie do štruktúr OZ CHPH a SZCHPH ( hlasovanie prebehne formou hlasovacích lístkov,
kde každá ZO bude mať k dispozícii hlasovací lístok, ktorí vypíše a následne členovia volebnej
komisie spočítajú jednotlivé hlasy)
Prejednávanie jednotlivých bodov určených zo zápisníc VČS , príp. doplnených bodov pred
konferenciou.
Návrh rozpočtu na rok 2022
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Kľúč pre voľbu delegátov za jednotlivé ZO je nasledovný:
Každá ZO CHPH si zvolí jedného zástupcu. Každý zástupca bude mať počet hlasujúcich bodov toľko,
koľko bolo zaevidovaných členov danej ZO v roku 2021.
Počty hlasov za jednotlivé ZO CHPH podľa počtu členskej základne:

ZO CHPH

Počet členov v roku 2021

Partizánske

12

Topoľčany

14

Bánovce n/B.
Chynorany

16
12

Solčany

18

Nemčice

18

Žabokreky n/N.

11

Čereňany

13

Dvorany n/N.

11

spolu

125

Každý člen zvolený do funkcie musí mať nadpolovičný počet hlasov.

Prítomní členovia Výboru OZ CHPH Topoľčany následne hlasovali o schválení programu konferencie ,
ako aj celej jej prípravy, ktorá je popísaná v tejto zápisnici.
Za: 3 členovia Výboru Proti: nikto

zdržal sa : nikto

nehlasoval : 1 člen výboru

Diskusia
V diskusii sa vyjadril pokladník p. Jozef Duchovič, že žiada o zvolanie predkonferenčnej návrhovej
schôdze.
Následne sa hlasovalo o zvolanie predkonferenčnej návrhovej schôdze:
Za zvolanie : 1 člen výboru
proti zvolaniu: 3 členovia výboru
zdržal sa : nikto
Na záver predseda p. Jozef Pietrik poďakoval prítomným za účasť a poprial im šťastnú cestu domov.
Zapísal Radovan Klačanský

2.1.2022

Overili : Miroslav Révay a Jozef Pietrik

