
Uznesenie 

účastníkov výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru obce Kvačany /ďalej len 

DHZ/, ktorá sa konala dňa 14. 2. 2014 v zasadačke Obecného úradu obce Kvačany. 
 

Účastníci členskej schôdze: 

 

A. zobrali na vedomie: 
1. Privítanie členov a hosťov a otvorenie schôdze p. Milanom Kojšom 

2. Správu o činnosti DHZ za rok 2013, ktorú predniesol Andrej Slotka. 

3. Správu o hospodárení s hotovostnými finančnými prostriedkami v pokladni za rok 2013 s 

celkovými príjmami v sume 0,00 EUR a celkovými výdajmi v sume 179,00 EUR, s 

počiatočným stavom v pokladni k 01.01.2013 v sume 1.557,54 EUR a konečným stavom v 

pokladni ku dňu 31.12.2013 v sume 1.378,54 EUR. Správu predniesol pokladník DHZ p. 

Dušan Harych. 

4. Správu o povýšení členov DHZ, ktorú predniesol p. Karol Frič. 

5. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2014, prednesenú p. Milanom Galicom. 

6. Informáciu K. Friča o dobrovoľných hasičských zboroch, ich kategorizácií a následne 

vyplývajúcich povinností zboru z titulu kategorizácie. 

7. Informáciu Ing. P. Tylka o povinnostiach zboru pri potencionálnom pridelení IČO a DIČ 

ako aj o následných možnostiach čerpania finančných prostriedkov z EÚ a štátneho 

rozpočtu SR. 

8. Informáciu K. Friča o Okrskovej súťaži, ktorá sa bude konať v máji 2014. 

9. Návrh K. Friča o možnosti vytvorenia Družstva dorastencov. 

10. Informáciu K. Friča o presťahovaní DHZ a nutnosti následnej rekonštrukcie nových 

priestorov zboru v budove bývalého obchodu na Dlhej Lúke. 

11. Informáciu M. Galicu o programe slávnosti ku 90. výročiu založenia zboru v Kvačanoch. 

12. Informáciu K. Friča o novej webovej stránke DHZ na www.kvacanylm.sk sekcia DHZ s 

možnosťou umiestnenia historických fotografií členov zboru z ich osobných archívov. 

 

B. Zvolili: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. P. Tylka, členovia – M. Drbjak a P. Martinák 

jednohlasne. 

2. Volebnú komisiu v zložení: predseda – M. Galica, členovia – A. Slotka a J. Turza 

jednohlasne. 

3. Verejnou voľbou – veliteľa DHZ Martina Drbjaka jednohlasne     

                                                     - referenta mládeže Andreja Slotku jednohlasne. 

4. Komisiu pre posúdenie potreby rekonštrukcie nových priestorov zboru na Dlhej Lúke v 

zložení: predseda – M. Kojš, členovia – M. Galica, D. Harych a J. Dúbravský jednohlasne 

 

C. Schválili: 
1. Uznášaniaschopnosť členov schôdze 

2. Program schôdze nasledovne:           1. Otvorenie 

          2. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

          3. Správa o činnosti DHZ za rok 2013 

                      4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2013 

                      5. Povyšovanie členov DHZ 

                      6. Plán hlavných úloh na rok 2014 

                      7. Voľba veliteľa a referenta mládeže 

                      8. Diskusia 

                      9. Návrh na uznesenie 

                    10. Správa volebnej komisie 

                11. Správa návrhovej komisie 

                    12. Záver 

3. Žiadosť detských členov DHZ o zapožičanie RPS na školskú súťaž. 

 

http://www.kvacanylm.sk/


D. Uložili: 
1. Komisii pre posúdenie potreby rekonštrukcie nových priestorov zboru na Dlhej Lúke 

vypracovať návrh na rozpočet nákladov rekonštrukcie a predložiť ho výboru DHZ za účelom 

prejednania a postúpenia žiadosti o finančné prostriedky na zastupiteľstvo obce Kvačany. 

2. Milanovi Kojšovi, Karolovi Fričovi a p. starostovi J. Grúňovi, aby požiadali zamestnancov 

Hasičského a záchranného zboru SR – Okresného riaditeľstva Liptovský Mikuláš o dodatočné 

informácie o podmienkach, týkajúcich sa pridelenia IČO a príslušných povinností spojených s 

pridelením IČO ako aj následného fungovania zboru v budúcnosti. 

 

 Uznesenie bolo jednohlasne schválené účastníkmi výročnej členskej schôdze Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Kvačany dňa 14. 2. 2014 v zasadačke Obecného úradu obce Kvačany. 

 

Vyhotovil: Ing. Pavel Tylka, dňa: 14. 02. 2014, v Kvačanoch 


