
Zápisnica zo zasadnutia ÚKK SZ CHPH 
konaného dňa 18.2.2014 

 
 
 
Prítomní : Sudor Vladimír, Ing.Fekiač Jozef, Mlátko Július, Zelenský Stanislav 
 
Ospravedlnený : František Jacenko 
 
 
Program rokovania :  
 

1. Otvorenie a prezentácia 
2. Kontrola uznesenia z minulých zasadnutí 
3. Odvolania a sťažnosti 
4. Kontrola hospodárenia Zväzu 
5. Uznesenie  
6. Záver 

 
 
Priebeh rokovania :  
 

1. Zasadnutie ÚKK zahájil predseda ÚKK pán Sudor Vladimír a privítal prítomných. 
2. Kontrola uznesenia z 3.7.2013 - 
a.- ÚKK doporučuje Prezídiu resp. Ekonomickej komisii SZ o zriadenie jedného      

            termínovaného účtu s najvýhodnejším úrokom. 
      b.- Nakoľko ÚKK nedostala vysvetlenie k položke 135/2013 v sume 66,90 Euro, 
            považujeme úlohu za nesplnenú a naše doporučenie trvá naďalej. 
      c.- K bodu o určení dispozičného práva k účtom SZ, považujeme taktiež za nesplnené a         
            naše doporučenie taktiež trvá naďalej . 
      d.- Zároveň ÚKK doporučuje Prezídiu SZ uzatvoriť s osobami disponujúcimi s dispozič- 
           ným právom,uzatvoriť zmluvu o hmotnej zodpovednosti. 
           Kontrola uznesenia z 23.12.2013 - splnené všetky body uznesenia. 

3. Žiadosť pána Gornaľa Tibora o zrušenie zápisnice z rokovania Prezídia SZ CHPH           
k.d.3.1.2014,ktoré menovaný považuje za nelegitímne a podľa menovaného nebolo 
toto zasadnutie zvolané v súlade s článkom 4 Rokovacieho poriadku SZ. 
- na základe uznesenia ÚKK zo dňa 23.12.2013 v bode 3 citujem “ÚKK ukladá 
Pretekovej komisii a Prezídiu SZ CHPH ,aby neodkladne a promptne iniciovalo 
zasadnutie a opätovne daný problém preskúmal a prešetril v medziach PP“. 
Mimoriadné zasadnutie Prezídia bolo zvolané na základe podnetu z uznesenia ÚKK. 
- ÚKK berie na vedomie, že nebola zaslaná odpoveď pánovi Gornaľovi, nakoľko sme 
sa domnievali, že pán Gornaľ je členom Prezídia SZ a bude o uznesení ÚKK priamo 
informovaný na mimoriadnom zasadnutí Prezídia SZ. 
 

a. Ku kauze „Pezinok“ : ÚKK konštatuje, že odvolanie p. Horvátha a p. Kabatiara bolo    
zaslané ÚKK len vo forme oznámenia a neboli priamo adresované na ÚKK, berieme 
tieto odvolania na vedomie. 

 
 



      b.- Na základe zistených nedostatkov v Disciplinárnom poriadku ÚKK konštatuje ,že  
DP je pre dnešnú dobu zastaralý a doporučuje Disciplinárnému senátu o 
predloženie jeho novelizácie na najližšom zasadnutí Valného Zhromaždenia.  
 

      c.- K žiadosti pána Barborku z OZ Prievidza“ použitie neoprávneného koeficientu  z reg. 
výsledkov chovateľa p. Valíčka Ľubomíra“ a vysvetlenia oprávnenosti deklarácie 
preteku Strakonice z  9.6.2013. 
ÚKK má podozrenie z retroaktivity v uložení uznesenia Prezídia zo dňa 11.6.2013. 
Žiadame Prezídium o prešetrenie správnosti uznesenia zo dňa 11.6.2013 a prešetrenie 
právoplatnosti deklarácie preteku Strakonice konaný dňa 9.6.2013 /všeobecne 
vysvetliť platné preloženia pretekov a deklarácií pred zasadnutím Prezídia 11.6.2013 / 
 

4. Hospodárenie Zväzu – ÚKK prekontrolovala všetky príjmi a výdaje v pokladničnom                       
denníku a konštatuje ,že pokladničný denník je vedený prehľadne a správne. 
Neboli zistené žiadne nezrovnalosti v príjmoch a výdajoch Zväzu. 
O podrobnejšom hospodárení Zväzu bude ÚKK informovať delegátov Valného 
Zhromaždenia dňa 1.3.2014. 
 

 
 
Uznesenie zo zasadnutia ÚKK SZ CHPH zo dňa 18.2.2014 
 
1. Ukladá : 

A,  na najbližšom zasadnutí Prezídia zaoberať sa nesplnenými uzneseniami, ktoré 
sú uvedené v bode 2.a o výsledku informovať ÚKK. 
B,  na najbližšom zasadnutí Prezídia prešetriť správnosť použitia koeficientu 
u holuba chovateľa Valíčka Ľ. v preteku Strakonice k.d.9.6.2013. 
C, na najbližšom zasadnutí Valného Zhromaždenia doporučujeme 
Disciplinárnému senátu  predložiť novelizáciu Disciplinárného poriadku. 

        
 
 
 
 
 
V Nitre dňa 18.2.2014                                          Sudor Vladimír 
                                                                     Predseda ÚKK SZ CHPH  
 
 
 
Príloha: 
1-Vytlačená komunikácia a mailová pozvánka.  
 
 
 
Mlatko Július - súhlasím 
Zelenský Stanislav - súhlasím 
 
 



 
 
 
 
 
  

      
 
 


