
 

           Z á p i s n i c a        

 

Dobrovoľného hasičského zboru Veľký Horeš 

z 

Výročnej členskej schôdze konanej dňa 02.02. 2019 

Program VČS : 

1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania 

2. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie 

3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie týkajúce sa zásahov  

4.  Správa o zmenách v legislatíve  

5. Správa o činnosti UZO DPO SR  

6. Správa  o Okrenej hasičskej  lige  

7. Správa o hospodárení 

8. Diskusia 

9. Záver rokovania 

 

1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania 

Výročnú členskú schôdzu otvoril Čestný  predseda DHZ Veľký Horeš   Vincent Varga, privítal prítomné 

členky, členov DHZ  Veľký Horeš,  pozvaných hostí, Jozefa Autima ml.inšpektora DPO SR, Ing. 

Vladimíra Rótha ml. predsedu UZO DPO SR, Ing. Vladimíra Rótha st. člena  predsedníctva  UZO DPO 

SR, Stanislava Hreška tajomníka UZO DPO SR Trebišov, Vladimíra Lapitku  člena snemu DPO SR. 

2. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie  

Správu o činnosti DHZ Veľký Horeš  predniesol  predseda DHZ Miroslav Fazekaš. V správe spomenul 

charitatívnu činnosť zboru,  pomoc chorým deťom, spoluprácu so Základnou školou -zapojením žiakov do 

výtvarnej a literárnej súťaže  vyhlásenej DPO SR. Vyslovil poďakovanie za zapájanie sa členov do aktivít 

spojených s propagáciou DPO v obci 

3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie týkajúce sa zásahov  

Správu o vykonaných zásahoch  DHZ Veľký Horeš  predniesol  podpredseda DHZ Kristián Káša. 

Uviedol že DHZ  zasahoval pri požiaroch  a  kalamitných situáciách. Vyzdvihol náročný ostrý zásah 

31.10.2018 v Slovenskom Novom Meste kde horela strecha obytného domu. Zásah trval 6 hodín   

4. Správa o zmenách v legislatíve 

Správu o zmenách v legislatíve  a prijatých rozhodnutí predniesol  Vladimíra Lapitka  člen snemu DPO SR  

Uviedol zmeny v rokovacom a volebnom poriadku, zmeny pri zvolávaní schôdzi a možnosti výmeny a 

doplnenia členov výboru DHZ.   

 



5. Správa o činnosti UZO DPO SR 

Správu o činnosti UZO DPO SR predniesol Vladimír Róth ml. predseda UZO DPO SR.  

6. Správa  o Okrenej hasičskej  lige  

Zmeny a možnosti zapojenia sa do súťaže Okrenej hasičskej  lige ozrejmil a vysvetlil  Stanislav Hreško 

tajomník UZO DPO SR Trebišov.  

7. Správu o hospodárení 

Správu o hospodárení predniesol starosta obce PaedDr. Zoltán Pál . V správe bolo uvedené ako DHZ 

hospodári s financiami, ktoré má k dispozícii. Nakoľko sa jedná o obecné financie ich revízia a kontrola 

spadá do kontroly hlavného kontrolóra.  

V roku 2018 DHZ  preinvestovala 37640,91 Eur z čoho 33.000,00 Eur bolo zo štátnych dotácií. Zbytok  a 

to  4.640,91 Eur boli obecné financie ktoré sa využili na prípravu projektu výstavby hasičskej zbrojnice a  

na odbornú prípravu členov DHZ. 

8. Diskusia 

V diskusii sa  prejednávali  nápady a návrhy plánu hlavných úloh na nastávajúce obdobie  

 

9. Záver rokovania 

Starosta obce a Veliteľ DHZ Veľký Horeš, sa poďakovali prítomným za účasť na schôdzi a schôdzu 

ukončili. 

 

Výročná členská schôdza DHZ Veľký Horeš   02.02. 2019 

 

 

        spracoval: PaedDr. Zoltán Pál 

 

 

        
       


