Informácie z rokovania Prezídia DPO SR
Dňa 23. 1. 2014 sa v Dome DPO SR v Bratislave uskutočnilo 8. riadne
zasadnutie Prezídia DPO SR. Rokovanie otvoril a viedol PhDr. Ladislav Pethö
- prezident DPO SR. Oboznámil prítomných členov s programom rokovania,
ktorý bol jednomyseľne schválený.
Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na
vedomie návrh rozpočtu DPO SR na rok 2014. Predsedovi Republikovej
ekonomickej komisie DPO p. Ceľuchovi, uložilo návrh rozpočtu DPO SR pre
rok 2014 predložiť na rokovanie 5. Snemu DPO SR.
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo
s doplnením voľby viceprezidenta DPO SR pre prevenciu návrh na zvolanie 5.
zasadnutia Snemu DPO SR, ktorý sa uskutoční v apríli 2014 v Martine.
Presný deň konania bude upresnený dodatočne. Sekretariátu DPO SR
uložilo zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom 5.
zasadnutia Snemu DPO SR.
Podľa štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokované a schválené
s doplnením organizačné zabezpečenie okresných resp. územných kôl, ktoré
sa uskutočnia v termíne do 7. 6. 2014, krajských
kôl, ktoré budú
uskutočnené v termíne do 21. 6. 2014 a Celoštátneho kola hry Plameň
v roku 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. – 5. 7. 2014 v Hurbanove.
Sekretariátu DPO SR bolo uložené:
a/ Zaslať v 2/2014 schválené organizačné zabezpečenie okresných
resp. územných, krajských kôl hry Plameň na všetky OV DPO resp.
ÚzV DPO, KV DPO
b/Zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s prípravou a priebehom
Celoštátneho kola hry Plameň,
c/ Zabezpečiť dodanie 15m hadíc a nosičov na všetky KV DPO.
V piatom bode rokovania prezídium prerokovalo možnosti školenia
a výcviku členov hasičských zborov prostredníctvom OŠ DPO v Martine.
Materiál bol schválený ako otvorený s tým, že v prípade potreby je možné
ho dopĺňať.
Na programe šiesteho bodu zasadnutia bolo prerokovanie stavu
členskej základne k 31. 12. 2013. Členovia prezídia k tomuto bodu prijali
uznesenie, ktorým stav členskej základne prerokujú na nasledujúcom
zasadnutí prezídia v 2/2014. Dovtedy s jednotlivými riaditeľmi OV a ÚzV
DPO prekonzultujú dosiahnutý stav výberu členských príspevkov za rok
2013.
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné:

A. Zobralo na vedomie Zmluvu s MV SR o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu na r. 2013 - k plošnému rozmiestneniu síl a prostriedkov
hasičských jednotiek.

B. Schválilo Zmluvu so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s.
o poskytnutí finančného daru pre DPO SR.

C. Schválilo

Zmluvu o výpožičke objektu v Šelpiciach a informáciu
o uzavretí zmlúv na dodávky elektriny a vody v tomto objekte.

D. Zobralo na vedomie súpis vozidiel MV SR nachádzajúcich sa k 30. 12.
2013 v objekte Šelpice.

E. Schválilo zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR obci Vrbov
na čiastočnú úhradu materiálov a odborných prác, nevyhnutných pre
uzavretie
budovy
hasičskej
zbrojnice
t.j.
výplne
otvorov
a elektroinštalačný materiál.

F. Zobralo na vedomie informáciu ohľadom „Zákona o DPO SR“.
G. Zobralo na vedomie informáciu o stretnutí pracovnej skupiny DPO SR
s pracovnou skupinou ZMOS.

H. Schválilo poskytnutie mimorozpočtových prostriedkov na činnosť KV DPO
-pre KV DPO Bratislava v sume 250,- €, pre ostatné KV DPO v sume
500,- €.

I. Schválilo celoslovenské školenie podpredsedov OV a ÚzV DPO pre
mládež, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2014 v Bratislave.

J. Uložilo Sekretariátu DPO SR na nasledujúce rokovanie Prezídia DPO SR
predložiť stav odberu časopisu Požiarnik 2014.

K. Schválilo poistnú zmluvu o poistení členov DPO SR pri zásahoch.
Sekretariátu DPO SR uložilo zverejniť poistnú zmluvu na internetovej
stránke DPO SR.

L. Schválilo konanie konferencie „Hasičské jednotky 2014“, ktorá sa
uskutoční v Martine deň pred 5. Snemom DPO SR. Deň konania bude
upresnený dodatočne.

M. Uložilo p. Urdovičovi - viceprezidentovi DPO SR pre mládež preveriť
záujem o samostatné vydanie Medzinárodného súťažného poriadku pre
mladých hasičov.
V poslednom bode rokovania prezident DPO SR, generálny sekretár DPO
SR, viceprezidenti a členovia Prezídia DPO SR informovali o akciách, na
ktorých sa zúčastnili od predchádzajúceho zasadnutia Prezídia DPO SR.
Na záver rokovania PhDr. Ladislav Pethö - prezident DPO SR poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Ľubica Sotáková
Sekretariát DPO SR

