
Uznesenie č.5/3/2010 
Zo zasadnutia Snemu Slovensko – moravskej hasičskej ligy, konaného 

6.marca 2010 v malej sále Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach. 
 
Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval: 
 
 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 4/11/2009 zo zasadnutia Snemu SMHL v Zlatníkoch  
 2. Správa o hospodárení SMHL za rok 2009 
 3. Stanovisko Revíznej komisie SMHL. 
 4. Úpravu Základného predpisu č. 2/2009. 
 5. Prezentácia záujemcov o zaradenie súťaže do aktuálneho ročníka SMHL 2010.  
 6. Kalendár súťaží zaradených do SMHL v roku 2010. 
 7. Vzdanie sa Tomáša Vilímka funkcie člena výboru SMHL.  
 8. Voľba nového člena Výboru SMHL. 
 9. Postup pri výbere finančných prostriedkov za prestupy v súťažiach zaradených do SMHL.  
    
   
A.  S ch v a ľ u j e : 
 
 1. Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:   Ing. Jozef Bagin 
                                                               členovia:   František Šerý, Ing. Jozef Škorvánek  
 
         2. Overovateľov zápisnice:  Marián Kamenický, Martin Korbel 
 3. Správu o hospodárení. 
 4. Základný predpis č. 3/2010. 
 5. Kalendár súťaží 2010. 
 6. Karola Zemánka SDH Brumov za člena Výboru SMHL. 
 
B.  S ú h l a s í  : 
 

1. So zaradením hasičskej súťaže  poriadnej DHZ Trenčianske Stankovce do aktuálneho ročníka   
SMHL   2010. 
2. S úpravou Základného predpisu č.2/2009 doplniť v bode: 

     d) a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.  
     n) šírka 100 cm /plus, mínus 5 cm/ 
    po úpravách nahradiť Základným predpisom č.3/2010 

3. Aby na hasičskej súťaži v Nedašove boli za prestupy odvedené do pokladne SMHL len finančné    
prostriedky za družstvá zaradené do SMHL. 

 
C.  B e r i e   n a   v e d o m i e : 
 
 1. Stanovisko Revíznej komisie SMHL. 
 2. Prezentáciu nových záujemcov o zaradenie súťaže do seriálu SMHL. 
 3. Vzdanie sa Tomáša Vilímka funkcie člena výboru SMHL. 
  
D.  U k l a d á : 
 

1. Hasičským zborom poriadajúcim súťaž zaradenú do SMHL, aby vyberali a pokladnične zaevidovali 
poplatok za prestupy od jednotlivých družstiev a tieto na záver kola odovzdali pokladníkovi SMHL. 
2. Pokladníkovi SMHL na konci každého kola prebrať finančné prostriedky za prestupy a zaevidovať 
do pokladne SMHL.  

 
 
Overovatelia: 
  
     


