22.2.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia prezídia SZ CHPH

Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZ CHPH
zo dňa 12. júna 2006 v Nitre
Prítomní: Ing. Juraj Kurek, RNDr. Daniel Dudzik, Ing. Ján Mokrý, Vladimír Šiška, Mgr.Milan
Blahovský, Ing, Jaroslav Seliga, Ing. Ľubomír Králik, Karol Atalovič, Ľubomír Valíček
Program
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Aktuálna problematika – preteková činnosť
4. Rôzne – VC Slovenska
 Žiadosť o dotáciu z MP
 Kontrolná činnosť
5. Uznesenie, záver
K bodu: 1
Rokovanie otvoril, privítal všetkých členov prezídia prezident SZ CHPH Ing. Juraj Kurek.
Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol následne prijatý.
K bodu: 2
Uznesenia prezídia z 31.marca 2006 sú splnené alebo sú priebežne plnené. Prehodnotené
termíny plnenia bodov e) a f) sú zapracované do následného uznesenia.
Uznesenia zo zasadnutia VZ z 1. apríla 2006 sú tiež splnené a plnené až na:
 plány odborných komisií budú zverejnené na web stránke zväzu do 30.6.06
 rokovanie zástupcov SZ CHPH na ministerstve životného prostredia o problematike
premnožených pernatých dravcov bolo neúspešné
K bodu: 3
Prejednávalo sa:










Obmedzenie pretekania v niektorých častiach OZ Bratislava a OZ Senica
Problematika zvozu PH SEMK – Maďarsko, Slovensko – možnosti vzájomnej
pomoci
OZ Považská Bystrica – košovanie PH v jednej ZO bez gumičiek
OZ Bardejov – zmenený plánovaný štart holubov z Nitry /potom štart
v Ružomberku/
Pochopenie súťaže MS 2006: platí, že jeden pretek môže byť zaradený len do
jednej kategórie súťaží MS
Rajonizácia Slovenska – nutnosť jej zavedenia pre zabezpečenie stability členských
základní oblastných združení
SZ CHPH uzavrel zmluvu o nájme administratívnej budovy a priľahlého priestoru
o celkovej rozlohe 1600 m2 v k. ú. Kežmarok so Slovenským pozemkovým fondom
s možnosťou odkúpenia uvedených priestorov pre potreby zriadenia Národného
chovateľského centra SZ CHPH
Naplnenie, financovanie a činnosť v TS SZ CHPH v Dolných Krškanoch

K bodu: 4
 VC Slovenska – Ing Seliga predložil návrh organizačného zabezpečenia oboch pretekov –
Kolín nad Rýnom, Hanover
 Žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva – Ing Kurek už poslal
spomínanú žiadosť. Prerokovali sa spôsoby možnej pomoci pre jej získanie i následného využitia pre
zabezpečenie činností niektorých oblastí zväzu.
http://archiv.postoveholuby.sk/szchph/zapisnicaprezidium12062006.htm
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 Kontrolná činnosť – prezídium prejednávalo:

Kontrola práce v NS Močenok /OZ Šurany/  stanovisko k navrhnutému
disciplinárnemu riešeniu

Prezídium prerokovalo oznámenie rozhodnutí OZ CHPH Šurany zo 7.6.2006
k navrhnutým opatreniam ÚKK a prezídia voči zrušeniu NS Močenok pre
pretekovú sezónu 2006
 Zabezpečenie regulérnosti pretekov aj pri možných vyletených PH pri nasadzovaní,
preprave i pred samotným štartom holubov. Prezídium doporučuje výborom OZ
neregulérne preteky zrušiť.

Hygiena prepravy holubov naviac v kabínach prepravných automobilov /OZ
Tvrdošín/
 Sťažnosť Ing. Miroslava Vidholda na prácu výboru OZ CHPH B. Bystrica

Uznesenie zo zasadnutia prezídia
z 12. júna 2006 v Nitre
Prezídium
 berie na vedomie:
a) prevezenie školského holubníka z OZ Žilina do OZ Košice /SOU veterinárne – Košice,
Barca/
 schvaľuje:
a) prenájom administratívnej budovy a priľahlého areálu v KÚ Kežmarok, parcelu KNC č.
6847/1 a parcelu KNC č.6847/2 zo Slovenského pozemkového fondu v prospech SZ
CHPH
b) návrh žiadosti SZ CHPH o poskytnutie dotácie od ministerstva pôdohospodárstva
c) návrh na udelenie čestného uznania p. Antonovi Czurmovi z príležitosti životného jubilea
za celoživotný prínos v rozvoji chovateľstva PH na Slovensku
d) Oblastnému združeniu Tvrdošín nezaradiť pretek Praha, konaný dňa 21.5.2006, do súťaží
poriadaných SZ CHPH /uletené holuby pred štartom/
e) Zvýšenie paušálnej odmeny sekretárovi zväzu od 1.6.2006 o 2500, Sk mesačne

 ukladá:
a)

pripraviť návrh rajonizácie SR pre potreby stability členských základní oblastných
združení SZ CHPH s platnosťou od roku 2007
Zodp.: V. Šiška
Termín: do 30.8.2006

b) vydať smernicu pre organizačné zabezpečenie VC SR
Zodp.: Ing. Seliga

Termín: do 15.6.2006

c) zrušiť NS Močenok pre pretekovú sezónu 2006
Zodp.: výbor OZ Šurany

Termín: ihneď

d)

– výborom OZ priebežne riešiť problémové, mimoriadne včasné, podozrivé dolety PH
všetkých chovateľov zvýšenou vlastnou kontrolnou činnosťou
Zodp.: v texte
Termín: priebežne
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e)

Strednej PTŠ Kežmarok oznámiť skončenie prenájmu AB a priľahlých priestorov
označených ako parcela KNC č. 6847/1 a parcela KNC č.6847/2 zo Slovenského
pozemkového fondu
Zodp.: RNDr. Dudzik
Termín: do 1.7.2006

f)

 vypracovať novú zmluvu o prenájme časti priestorov v AB nachádzajúcej sa na parcele
KNC č.6847/1 s jej súčasným nájomníkom.
Zodp.: RNDr. Dudzik
Termín.: do 1.7.2006

g) vypracovať zámer využitia AB nachádzajúcej sa na parcele KNC č.6847/1
Zodp.: V. Šiška
Termín.: do 30.8.2006
h) prehlásiť platby za používanie inžinierských sietí z prenajatých parciel na SZ CHPH
Zodp.: RNDr. Dudzik
Termín.: do 1.7.2006
i)

napísať a poslať žiadosť o odkúpenie uvedených prenajatých priestorov na Slovenský
pozemkový fond
Zodp.: RNDr. Dudzik
Termín.: do 1.7.2006

j) odstúpiť sťažnosť Ing. Vidholda ústrednej kontrolnej komisii SZ CHPH
Zodp.: sekretár zväzu
Termín.: ihneď
k) pripraviť a organizačne zabezpečiť výstavu majstrov 2006 spojenú s charitatívnou dražbou
PH pre rodiny pozostalých z katowickej katastrófy
Zodp.: V. Šiška
Termín.: do 31.10.2006
l)

odovzdať finančnú pomoc rodinám pozostalých z katowickej katastrófy získanú SZ
organizovanou zbierkou v sume po 30 000, Sk na rodinu
Zodp.: RNDr. Dudzik , Valíček
Termín.: do 1.7.2006

m) uzavrieť mandátnu zmluvu so spracovateľom výpočtového programu SZ CHPH
Zodp.: V. Šiška, Ing. Kurek
Termín.: do 30.6.2006
n) zverejniť plány práce odborných komisií SZ CHPH
Zodp.: sekretár zväzu
o)

Termín.: do 30.6.2006

zabezpečiť označovanie OZ Novohrad, H. Kysuce, KNM+Žilina mesto podľa uznesenia
VZ a stanov SZ CHPH
Zodp.: predsedovia OZ
Termín.: do jes. zas. VZ

 upozorňuje:
a)

 oblastné združenia pre pretekovú sezónu 2006, aby rešpektovali závery a nariadenia ŠVPS
SR a regionálnych veterinárnych správ v problematike vtáčej chrípky

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných členov prezídia.
Na záver prezident poďakoval členom prezídia za účasť a rokovanie ukončil
Prezident SZ CHPH: Ing. Juraj KUREK
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V Nitre, 12.6.2006
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Zapísal: Ing. Ján Mokrý
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