
Výborová schôdza OZ CHPH Topoľčany, konaná dňa 11.10.2018  

v Žabokrekoch nad Nitrou 

Prítomní: Jakub Poništiak, Radovan Klačanský, Jozef Pietrik, Rudolf Poništiak, Jozef Duchovič, Marek 

Mokoš – prítomnosť overená prezenčnou listinou 

Na úvod všetkých privítal predseda OZ CHPH Topoľčany p. Jakub Poništiak .  

Za zapisovateľa bol poverený p. Radovan Klačanský a za overovateľa p. Jakub Poništiak 

p. Radovan Klačanský predstavil smernicu oblastnej výstavy OZ CHPH Topoľčany spojenej 

s regionálnou výstavou Západoslovenského regiónu, ktorá sa bude konať dňa 8.12.2018 v Solčanoch. 

Smernica bude uložená na web. stránke OZ CHPH Topoľčany. 

Táto smernica bola schválená jednohlasne.  

Tajomník OZ CHPH Topoľčany p. Radovan Klačanský upovedomil prítomných o došlej pošte: Žiadosť 

p. Celestína Koštu  o členstvo v ZO CHPH Dvorany nad Nitrou – výbor berie na vedomie 

Pokladník OZ CHPH Topoľčany p. Jozef Duchovič oboznámil prítomných o pohyboch v pokladni 

a upozornil, že je potrebné do 8.12.2018 zaplatiť príspevky za rodové krúžky 0,2 € za kus, pretekové 

gumičky 0,05€ za kus a za kontrolné listy 4€ za kus.  

Vrátenie príspevku za neodletený závod mladých holubov bude dňa 8.12.2018 v Solčanoch na 

výstave.  

Predsedom OZ CHPH Topoľčany bolo navrhnuté zvýšenie odmeny šoférovi a závozníkovi z 16,5 € na 

20€ za čistenie prepravných boxov a ošetrenie holubov  od sezóny 2018.  

Za: 4    proti 1 

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany zhodnotil sezónu ako úspešnú bez väčších nedostatkov. Sezóna starých 

holubov sa odletela celá, a sezóna mladých holubov okrem posledného preteku.  

Predseda revíznej komisie p. Mokoš oboznámil prítomných o daných kontrolách počas sezóny 2018.  

p. Jozef Duchovič sa pýtal v rámci diskusie na koeficientový pretek zo dňa 1.5.2018, prečo bola zmena 

preteku. Vysvetlenie dostal od p. Jozefa Pietrika a od p. Rudolfa Poništiaka.  

Na záver predseda p. Jakub Poništiak poďakoval prítomným za účasť a poprial im šťastnú cestu 

domov.  

 

zapísal Radovan Klačanský, tajomník OZ CHPH Topoľčany dňa 19.10.2018 

overil Jakub Poništiak dňa 19.10.2018 

 


