ZO SZZ Skalité
Zápisnica
Zo zasadnutia výročnej členskej schôdze, konanej dňa 18.2.2018 na OÚ Skalité.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 36 členov – nadpolovičná väčšina.
Program : podľa pozvánky
1/ Schôdzu viedol p. Krížek Vendelín – člen výboru ZO. Predsedajúci privítal starostku obce
PaedDr. Andreu Šimurdovú, predsedu OV SZZ Čadca Františka Broža a prítomných členov
ZO SZZ. Ďalej oboznámil členov, že po skončení programu bude prednáška p. Golisa na
tému : „Pestovanie zeleniny a ochrana proti škodcom“.
Bola zvolená návrhová komisia v zložení: Pavol Ivanek, Jozef Koričár a Miroslav
Martiniak.
Nakoľko nebola zvolená mandátová komisia predsedajúci prehlásil, že je prítomná
nadpolovičná väčšina členov a preto podľa stanov je schôdza uznášania schopná. Uznesenia
sú právoplatné ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
2/ Správu o činnosti ZO za rok 2017 predniesol p. Šmatlava Jozef – predseda ZO.
3/ Správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2017 predniesol člen revíznej komisie p. Michal
Vojčiniak.
4/ Správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2017 a
plán rozpočtu finančných
prostriedkov na rok 2018 predniesol Ing. Ján Kadela – hospodár ZO.
5/ Plán práce na rok 2018 predniesol Ing. Ferdinand Gonščák - tajomník ZO.
6/ V rôznom: Výbor navrhol a schválil, aby za prácu a aktívnu činnosť v našej organizácii
boli udelené diplomy od ZO týmto členom : p. Andrej Vrana a p. Vincent Stenchlák.
Menovaných všetci dobre poznáme, musím konštatovať, že si to za svoju prácu 100
percentne zaslúžia. Diplomy boli odovzdané predsedom ZO, starostkou obce a predsedom
OV. Predsedajúci v mene všetkých pogratuloval oceneným a do ďalšej práce poprial
všetko najlepšie.
Do výboru ZO SZZ Skalité bola zvolená p. Mária Stašová.
Výbor navrhol, aby od OV SZZ bolo udelené čestné uznanie týmto členom: František
Mikula, Rudolf Choluj a Stanislav Časnocha.
Návrhy sú spracované, po schválení na dnešnej schôdzi budú odoslané OV SZZ.
Ďalej upozornil členov na internetovú stránku schránku – Skalité obec – Voľný čas
a turizmus - Organizácie - záhradkári. Každý člen tam môže nájsť veľa zaujímavosti.

Predseda ZO informoval o podujatiach SZZ v roku 2018. Taktiež sú rozmnožené tlačivá na
objednanie stromčekov, hnojív a iných záhradkárskych potrieb za výhodné ceny. Všetko
uvedené bude vyvesené v skrinke pri cintoríne.
Taktiež informatívne sa mohli členovia zapísať na zájazdy. Podľa počtu prihlásených budú
zájazdy uskutočnené alebo neuskutočnené . Určite nebudú uskutočnené všetky. Vyberú sa tie,
o ktoré bude najväčší záujem.
7/ V diskusii boli vznesené tieto diskusne príspevky:
- starostka obce PeadDr. Andrea Šimurdová poďakovala všetkým členom ZO za vykonanú prácu
a prisľúbila pomoc zo strany obce a obecného zastupiteľstva.
- predseda OV SZZ p. František Brož informoval o práci OV, poďakoval členom ZO za aktívnu
prácu. Oboznámil prítomných, že v roku 2019 budú zabezpečovať okresnú výstavu organizácie
z obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec.
- predseda ZO dodatočne informoval o niektorých akciách.
Po skončení diskusie Jozef Koričár predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlásne
schválené.
Na záver schôdze predseda ZO SZZ p. Jozef Šmatlava poďakoval všetkým za účasť, pozval
prítomných na malé občerstvenie a prednášku.
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