
Z á p i s n i c a 

z výročnej členskej schôdze DHZ Bátovce, konanej dňa 31. 01. 2015 
 

 

Prítomní:  23 členov 

  

Hostia:  Ing. Peter Burčo, starosta obce 

   PhDr. Roman Salinka, riaditeľ školy 

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti DHZ za rok 2014, a úlohy na rok 2015 

3. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o hospodárení za rok 2014 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 

  

1. Výročnú členskú schôdzu DHZ Bátovce otvoril a viedol predseda p.Milan Kuzma. Srdečne 

privítal na schôdzi hostí i členov DHZ Bátovce. Predseda predniesol návrh programu 

rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený. 

   

 2. Správu o činnosti DHZ Bátovce za rok 2014 predniesol predseda DHZ. Správa obsahovala 

všetky aktivity, ktoré sa týkali zásahovej, preventívnej, schôdzovej, výborovej, brigádnickej, 

kultúrno-spoločenskej činnosti i hasičských súťaží. 

  

- Veliteľ, p. Miroslav Ďurček prítomným vysvetlil, že DHZ Bátovce bol opäť zaradený do 

kategórie „A“ a zároveň aj to, že pre potreby zboru bola na účet DHZ Bátovce poukázaná 

finančná dotácia 6000 € zo strany DPO SR. Prítomným predložil zoznam položiek, ktoré 

boli za túto dotáciu preinvestované. Ďalej informoval členov o konaní Štefanskej zábavy 

a výdavkov s ňou spojené. 

- Juraj Ďurček oboznámil prítomných o Klube mladých hasičov a ich činnosti 

 

3. Správu o hospodárení za rok 2014 predniesla pokladníčka p. Emília Maľová. 

    Správu o technike predniesol Radovan Ratulovský 

 

4. DISKUSIA: 

 

Ako prvý sa do diskusie zapojil starosta Ing. Peter Burčo a poďakoval DHZ Bátovce za    

doterajšiu činnosť. Ďalej informoval že bola podaná žiadosť na pridelenie  hasičskej techniky 

T148 a Iveco Daily. 

 

Druhý sa ujal slova PhDr. Roman Salinka riaditeľ školy ktorý poďakoval Jurajovi  Ďurčekovi 

za vedenie Klubu mladých hasičov na ZŠ Bátovce. 

 

Tretí diskutujúci bol veliteľ Miroslav Ďurček ktorý informoval o technických parametroch 

vozidiel T148 a Iveco Daily. 



Štvrtý diskutujúci bol p. Milan Selieni ktorého zaujala myšlienka o nevyužitej studni 

v Gazdovskom dvore a jej sfunkčnení pre potreby DHZ Bátovce a využití vody pre hasičské 

účely.  

 

Piaty sa do diskusie pridal veliteľ Miroslav Ďurček ktorý vyzdvihol zásahovú činnosť 

a spoluprácu s OR HAZZ 

 

Šiesty diskutujúci Juraj Ďurček apeloval na väčšiu účasť členov pri organizovaní akcii 

 

Posledný sa zapojil predseda Milan Kuzma s velitelom Miroslavom Ďurčekom a pripomenul 

členom že budeme organizovať 110 výročie DHZ Bátovce a rozsah akcie sa dohodne v roku 

2016. 

 

5.  Návrh na uznesenie: 

 

- udržiavanie techniky zbrojnice a okolia 

- zábava na Štefana 

- súťaž dvojíc 

- zúčastniť sa súťaže v obvodnom a okresnom kole v mesiaci máj 

- priebežné prípravy na oslavy 110-ej výročnice DHZ Bátovce 

- zúčastniť sa súťaže plameň 

Uznesenie bolo schválené jednohlasne 

  

6. Na záver predseda p. Milan Kuzma  poďakoval všetkým hosťom za účasť a diskusiu, 

členom, že si našli chvíľu na posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu 

v roku 2014. 

  

   

  

  

Zapísal: Milan Jesenský, tajomník DHZ Bátovce 

  

  

  

  

  

 Milan Kuzma 

 Predseda DHZ Bátovce 

  

  

V Bátovciach  dňa 31. 1. 2015 

  


