ZÁPISNICA
z výročnej členskej schôdze DHZ Spišská Teplica konanej dňa 9. januára 2016
PROGRAM :
1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Voľba členov návrhovej komisie
3. Správa výboru za rok 2015
4. Správa o hospodárení za rok 2015
5. Rozpočet na rok 2016
6. Plán práce na rok 2016
7. Správa o evidencii DHZ
8. Ocenenia
9. Diskusia
10. Uznesenie, záver

1. Ing. Adrián Ďuriš privítal všetkých prítomných a hostí – Jozef Rečičár - delegát
okresného výboru DPO Poprad, člena predsedníctva OV DPO Dušan Brutovský,
starosta obce Ing. Radoslav Šeliga, poslancov a poslankyne OcÚ, riaditeľku ZŠ
s Mš Mgr. Zuzana Maškulková, predseda klubu dôchodcov Milan Šeliga, za
MsSČK Jana Ďurišová, Urbár pozemkové spoločenstvo Rudolf Kupčo, predsedu
Poľovníckeho združenia Ján Kysel, autora prvej hasičskej knihy na Slovensku Guido
Andrea Longhitano. Po minúte ticha za zosnulých členov oboznámil prítomných
s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.
2. Predseda návrhovej komisie Michal Kupčo, členovia Martin Brija a Michal Kubaský
boli jednohlasne schválení.
3. Správu výboru za rok 2015 predniesol referent DHZ Ing. Adrián Ďuriš, viď príloha.
4. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015 predniesol veliteľ
DHZ Jozef Ďuriš, viď príloha.
5. Rozpočet na rok 2016 vo výške 9000 € predniesol člen výboru Michal Kupčo, viď
príloha.
6. Plán práce na rok 2016 predniesol predseda DHZ Marek Červeň, viď príloha.
7. Správa o evidencii DHZ – veliteľ Jozef Ďuriš, vyzdvihol starších členov, privítal
nových členov a pripomenul povinnosti členstva v DHZ.
Rozkaz veliteľa - povýšenia, viď príloha.
8. Ocenenia :
Stužky za vernosť :
- za 50 rokov v DHZ Rudolf Kupčo, Ivan Slivka, Jozef Bendík
- za 20 rokov Jana Brijová-Kissová, Daniela Brijová, Zdeno Kupčo
Výbor DHZ odmenil člena pri životnom jubileu :
- 90 rokov – Štefan Tatarko, druhý najstarší člen DHZ
Ocenenie Mladých hasičov a hasičiek za vzornú reprezentáciu DHZ.

-

Ocenenie pre Radku Červeňovú za vzornú reprezentáciu DHZ v celoslovenských
súťažiach.
ďakovné listy z príležitosti 15. výročia založenia Mladých hasičov - zakladateľ
Michal Tomeček v spolupráci so ZŠ s MŠ Spišská Teplica.
medaily za príkladnú prácu : Miloslav Šebest, Ján Šebest, Marek Kupčo, Milan
Šeliga

Ocenenia odovzdávali veliteľ DHZ Jozef Ďuriš, predseda DHZ Marek Červeň, delegát
OV DPO Jozef Rečičár a starosta Ing. Radoslav Šeliga.
9. Diskusia :
- Ing. Radoslav Šeliga starosta obce, vyzdvihol spoluprácu obce s DHZ, neustálu
pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí v obci. Poprial čo
najmenej požiarov v roku. Vyzdvihol prácu výboru, zdôraznil potrebu a úlohy
hasičov v obci. Pochválil a pripomenul úspešné preradenie z C do B kategórie,
vyzdvihol aktívnych členov každej vekovej kategórie.
- Jozef Rečičár – (člen okresného výboru DPO) pozdravil výročnú členskú
schôdzu, ocenil prácu DHZ v Sp. Teplici ako aj jej aktívny prístup v súťažiach,
pripomenul zákon a zdôraznil prevenciu pred požiarmi, charakterizoval plošné
rozmiestnenie síl, spomenul dôležitosť DHZ v spolupráci s profesionálnymi
hasičmi, podstatu zásahov, význam a úlohy DHZ v obci. Pochválil činnosť DHZ –
rozsiahla správa, organizovanie súťaží o pohár DHZ (mladí hasiči), o pohár
starostu obce (dospelí), usporiadanie Okresného kola mladých hasičov a
zablahoželal DHZ k získaniu protipovodňového vozíka.
- Vladimír Kupčo - Pochválil činnosť výboru DHZ, taktiež zapojenie starších
členov do aktivít DHZ. Upozornil na možnosť vzniku požiaru RD na ulici
Osloboditeľov – nevyhovujúci stav komína
- Rudolf Kupčo – poďakoval v mene výboru Urbár za likvidáciu požiaru v lokalite
Bor, vyzdvihol potrebu vykonávať preventívne protipožiarne hliadky v lesoch,
pochválil spoluprácu a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
- Jozef Ďuriš – poďakoval všetkým, ktorí v roku 2015 prispeli svojou činnosťou na
chod DHZ, zdôraznil spoluprácu s obcou, Urbárom a MsSČK. Vyjadril v mene
výboru snahu o zabezpečenie a doplnenie technického vybavenia DHZ. V závere
poprial všetkým hasičom veľa úspechov, starším pevné zdravie a mladším veľa
sily a energie pri budovaní kolektívu v DHZ.
- Ing. Adrián Ďuriš – informoval o blížiacom sa 135. výročí založenia DHZ,
požiadal všetkých členov aby prezreli staršie fotografie, predniesol myšlienku
vytvorenia tabla všetkých hasičov, ktorú všetci členovia prijali a schválili. Po prvej
výborovej schôdzi sa stanovia termíny fotení a archivácie fotiek.
10. Predseda návrhovej komisie Michal Kupčo predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo
jednohlasne schválené. Následne Ing. Adrián Ďuriš poďakoval všetkým členom za
účasť, uzavrel oficiálnu časť schôdze a poprial veľa síl a energie v roku 2016.
V Spišskej Teplici 9. januára 2016

Zapísal : Jakub Ďuriš

