                     ZÁPISNICA- 05/2022.
Zo zasadnutia výboru OZ CHPH SABINOV konaný dňa 13.10.2022  o 18:00 hod.v reštaurácií Brezovica.
 
Prítomní: František Genčúr,Ištvan Miloš,Dzurik Marián za RKK-Bjalončik Ondrej
Ospravedlnený: Klembara Ján,Drusa Patrik          
                

Program:
1.Otvorenie
2.Kontrola plnenia uznesení,došla pošta
3.Predbežné vyhodnotenie S-2022 Mlph
4.Informácia o hospodárení s financiami k 13.10.2022
5.Schválenie poplatku za garažovanie auta IVECO
6.Zorganizovanie Oblastnej výstavy November-2022
7.Diskusia
8.Návrh uznesenia
Záver

K bodu 1.
Predseda privítal členov OZCHPH-SB a člena RKK.Za zapisovateľa navrhol Ištvana Miloša a overovateľov zápisnice navrhol M.Dzurika a O.Bjalončika k programu neboli pripomienky.
K bodu 2.
Predseda konštatoval že stanovené úlohy boli splnené.Úhrady za objednavku materiálu na rok 2023 sa stanovujú na posledný termín 17.10.2022.
K bodu 3.
Výcvikár OZ CHPH M.Ištvan informoval že sme odleteli 5 preteky mlph podľa plánu včetne komerčného preteku OLAWA.Predložil riešenie za porušenie stanov a pret.poriadku v ZO-Sabinov,včetne chovateľa J.Mojzeša v preteku mlph ZATOR konaný 28.8.2022.Výbor ukladá členom nasádzovacej komisie a výcvikarovi v ZO-Sabinov ktorí sú na nas.liste chovateľa Jara Mojzeša napomenutie.Hlava I. PP SZCHPH-Upravované preteky nemožno použiť do žiadnej súťaže,Hlava III.bod 2. Nasadzovanie holubov na preteky-za zle zapisanie rod. Krúžku bude holub vyradený z preteku.Holuby z označením 09999 sa vylúčujú z preteku ZATOR mlph.
K bodu 4.
Pokladník M.Dzurik informoval o stave hospodárenia s financiami k danému dátumu.Výplatenie pozdlnosti voči OZ-SPIŠ.
K bodu 5.Výbor schváľuje poplatok predložený prepravcom M.Kušnírom na dobu 5 mesiacov za zagaražovanie auta IVECO 60€/na mesiac.
K bodu 6.
Vybor OZCHPH schváľuje z organizovanie Oblastnej výstavy ZO-Lipany termín vyjadrenia 30.10.2022 v prípade nezáujmu členov sa da priestor ďalšej ZO.
K bodu 7.
Predseda predložil pološky ktore je potrebné ešte uhradiť
K bodu 8.
UZNESENIE   Výbor schvaľuje
A]- Program rokovania
B]-Berie na vedomie cenu parkovného
C]-Holuby chovateľa Jara Mojzeša sa vyraďujú z preteku ZATOR z označením 09999 výcvikár OZ upraví aj celkové bodovanie MOZ
D]-Ukladá vyplatiť prepravcovi S-2022 MLPH,čistenie auta P.Sudimak ,čistenie vozíka J.Klembara ,preplatenie cestovných nákladov členom výboru OZ.
E]-Zakupenie trofejí a jubilanti S-2022 p.P.Mrowca
F]-Poskytnutie fin.príspevku 400€ organizátorovi oblastnej výsty


Zapísal vycvikár OZ                     
                                
Overovatelia
MARIÁN DZURIK .............................     ONDREJ BJALONČIK ........................................









