
Zápisnica 

z výborovej schôdze OZ CHPH Trnava konanej dňa 21.3.2014 v Bučanoch 

Program: 

1. Členské poplatky na rok 2014 

2. Športové pásma 

3. prehľad objednaných prepravných boxov 

4. Rôzne 

 

 Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 Schôdzu zahájil predseda OZ p. Lupták 

 Pokladník p. Čmarada informoval o nesúlade nahlásených členov jednotlivých klubov na 

slovenský zväz a platbe za člena. Nezrovnalosti sa vyskytli u nasledovných klubov: 

 ZO Zeleneč, ZO Chtelnica, ZO Opoj, ZO Piešťany 

Po krátkej diskusii ZO Zeleneč a Chtelnica rozdiel doplatili na mieste, ZO Opoj a Piešťany 

rozdiel uhradia poštou. 

 Predseda OZ p. Lupták informoval o žiadosti klubov na vytvorenie športových pásiem. Po 

obsiahlej diskusii boli schválené nasledovné športové pásma. 

Športové pásmo č. 1 – Hlohovec-Šulekovo (VS1) 

Športové pásmo č. 2 – Zeleneč – Opoj (VS2) 

Športové pásmo č. 3 – Vrbové – Chtelnica (VS3) 

 Pokladník p. Čmarada informoval o požiadavke klubov na prepravné boxy. Počet 

objednaných boxov je 128, čo znamená že náklady na prepravu budú väčšie ako príjmy od 

klubov. Z tohto dôvodu bolo prijaté  nasledovné riešenie. K preprave bez vozíka dohodnutej 

na VČS sa pridáva pretek Chomutov3 dátum 29.6.2014 s bodovaním 30/7. 

 Predseda OZ informoval o žiadosti prepravcu p. Puváka o preloženie prvého preteku 

27.4.2014 Veľké Meziříčí na deň 26.4.2014 z dôvodu svadby člena rodiny. Výbor súhlasí. 

Košovanie bude v piatok 25.4.2014, pretek v sobotu 26.4.2014 

 Tajomník OZ p. Vančo informoval o ponuke ZO Trnava predať oblastnému združeniu 2 

prepravné boxy. Výbor s ponukou súhlasí a je ochotný prepravné boxy odkúpiť. Ponúkaná 

cena za 1 box je 30€. 

 Na VČS dňa 8.2.014 bolo dohodnuté, ktoré kluby koľko boxov uvoľnia pre ZO Zeleneč. Jedná 

sa o preteky bez použitia prepravného vozíka. Jednotlivé kluby budú disponovať 

nasledovným počtom prepravných boxov v aute:  

Hlohovec  13 

Šulekovo  8 

Šintava   13 

Bučany   7 

Brestovany  7 

Dolná Krupá  8  (aj Trnava) 

Opoj   9 



Vrbové   13 

Chtelnica  8 

Piešťany  9 

Zeleneč   13 

Výbor OZ CHPH ukladá všetkým klubom označiť zelenou značkou boxy, ktoré odstúpili pre ZO 

Zeleneč. 

 Výbor OZ CHPH rozhodol, že maximálny počet holubov v jednom boxe sa stanovuje na 30 

holubov.  Toto rozhodnutie vychádza z predpisov o preprave zvierat a je záväzný pre všetky 

kluby. 

 Prípadné zmeny otvárania hodín po závode treba vopred nahlásiť predsedovi KRK p. Zaťkovi 

ZO Zeleneč. 

 

V Bučanoch 21.3.2014 

Zapísal: Pullmann Jozef 

 


