Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žarnovici, dňa 8.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov
v Žarnovici, 8.4.2016
Prítomní:
členovia VV: P.Dragúň, M.Herchl, V.Gábriš, M.Ziman,
prizvaní: A.Mazániková, J.Pullmann, , D.Valúch, I.Ovečková,
Ospravedlnili sa: A.Krištofová, T.Chudý, S.Andrási, J.Puncochář.
Program podľa pozvánky:
1. kontrola plnenia uznesení VV, ÚR a VZ KST
2. rôzne

P. Dragúň, D.Valúch

1. Kontrola plnenia uznesení VV
a) splnené/zrušené: 3/2016, 16/2016, 18/2016,
b) uznesenia presunuté do prílohy medzi dlhodobé úlohy:
c) uznesenia v sledovaní:
Uznesenie č. 55/2014: VV ukladá sekcii značenia KST pripraviť v spolupráci s UMK KST
novú žiadosť v zmysle usmernenia akreditačnej komisie MŠVVaŠ.
Z: P.Dragúň, E. Škutová, M. Belás, PT: 8.4.2016
Stav: Podľa zákona o športe môže byť akreditovaným školiteľom len športový zväz.
U 193/2014: VV ukladá Sekcii značenia vytvoriť záložný disk, obsahujúci digitalizované
priebehy trás, lokality TIM a aktuálne zmeny TZT, ktorý bude uložený na sekretariáte KST
a aktualizovaný v polročnom intervale.
Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 8.4.2016
Stav: záložný disk aktualizuje V.Chrapčiak. Bez nových skutočností.
U 15/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť doplnenie STN 018025 o špecifikáciu
turistického značenia pre jazdeckú turistiku (JT) a turistiku zdravotne postihnutých (TZP).
Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 8.4.2016
Stav: kompletizuje sa textová časť s grafickou. Bez nových skutočností.
U 18/2015: VV prerokoval a schválil zahájenie postupných krokov k likvidácii spoločnosti
TURSERVIS KST s.r.o. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016
Stav: Sekretariát písomne vyžiadal od tretích strán požadované potvrdenia (pozn.
zapisovateľa: v čase finalizácie zápisnice boli už požadované potvrdenia k dispozícii, s
dátumom 3.5.2016, resp. 4.5. 2016, boli odoslané na Krajský súd).
Uznesenie 49/2015: VV ukladá sekcii PT v spolupráci s propagačnou komisiou pripraviť
návrh zabezpečenia novej edície tradičných záznamníkov Za Krásami Slovenska a Hrady
a zámky Slovenska. Z: V.Gábriš, J.Racek, M.Hučko; PT: 8.4.2016
Stav: Pripraviť kalkuláciu na tlač 500 ks záznamníkov. Čo sa týka modernizácie grafiky
záznamníkov, P.Dragúň navrhol oslovenie nejakej výtvarnej školy.
Uznesenie 77/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť záložné projekty (pre rok 2016) na
účelné použitie finančných prostriedkov v prípade ich neplánovaného získania.
Z: S Andrási, E.Škutová; NT: 16.3.2016
Stav: záložné projekty sekcia doteraz nepredložila.
Uznesenie 90/2015: VV ukladá učebno-metodickej komisii pripraviť v spolupráci so sekciou
LT učebné texty pre lektorov a účastníkov inštruktorských kurzov lyžiarskej turistiky, v
elektronickej podobe. Z: V.Gábriš, M.Belás, L.Škumát; PT: 8.4.2016
Stav: chýba informácia, v akom štádiu sa príprava učebných textov pre LT nachádza.
Učebné texty požadujú aj sekcie VhT a VT. Priorita: VhT do 6/2016, LT do zimy 11/2016,
VT do 3/2017.
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Uznesenie 101/2015: VV odporúča a) aplikovať schválenú rámcovú zmluvu o poskytovaní
zliav z ceny ubytovania pre členov KST na všetky RR KST, ktoré majú v prevádzke
ubytovacie zariadenie pre turistickú verejnosť; b) ponúknuť zmluvu aj ostatným
poskytovateľom zľavneného ubytovania pre členov KST, uvedeným v Kalendári podujatí
KST 2016. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016
Stav: D.Valúch - Predlžený termín.
Uznesenie 103/2015: VV ukladá sekcii mládeže pripraviť motivačný leták – informáciu o
PTZ pre školy. Z: S.Andrasi, M.Šarvanec PT: 8.4.2016
Stav: sekcia dodala podklady, o ich spracovanie do podoby letáku požiadala propagačnú
komisiu. PK chce zadať externe (ISMC). P.Dragúň si podklady vyžiadal, skúsi inú možnosť.
Uznesenie č. 116/2015: VV KST schvaľuje termíny a miesto svojich zasadnutí v 1.polroku
2016 nasledovne: 13.1. - Bratislava (BA), 17.2. - BA, 16.3. - BA, 8.4. - Žarnovica, 18.5. - BA,
14.-15.6. - Chata pod Borišovom, so začiatkom od 10.00, ak nebude na pozvánke uvedené
inak. Z: P.Dragúň, T: podľa textu
Stav: termín plynie. Ubytovanie aj strava na Chate pod Borišovom sú zabezpečené.
Uznesenie č.118/2015: VV KST ukladá klasifikačnej komisii pripraviť v spolupráci
s klasifikátormi v sekciách revíziu obsahu, kritérií a spôsobu vykazovania splnených
podmienok pre získanie výkonnostných odznakov a tematických turistických odznakov.
Z: M.Ziman, M.Petrík, T: 30.3.2016
Stav: termín uplynul, klasifikačná komisia zatiaľ neinformovala.
Uznesenie č.121/2015: VV ukladá pripraviť schému využitia platformy MEMBERY
v podmienkach KST. Z: P.Dragúň, PT: 8.4.2016
Stav: nezazneli nové informácie.
Uznesenie č.122/2015: VV schvaľuje zapojenie externého pracovníka (na dohodu o vykonaní
práce) do prípravy schémy . Z: P. Dragúň, T. Chudý; PT 8.4.2016
Stav: Realizácia je viazaná na U12I/2015. Stanovený nový termín.
Uznesenie č.123/2015: VV schvaľuje delegátov VV na hlavné podujatia KST 2016 v období
január – júl nasledovne:
28.-31.1. – 49. ZZ a stretnutie TOM KST, Banská Štiavnica – P. Dragúň, S. Andrási
11.-14.2. – 9. MZZT PTTK, KST, KČT; Miedzygorze (PL) – A. Krištofová (zúčastnila sa
na vlastné náklady), L. Škumát
27.-29.5. – 53. stretnutie Krásistov, Stará Turá/Javorina – P. Dragúň, J. Racek
23.-26.6. – 45. zraz mladých vodných turistov, Červený Kláštor – M. Herchl
30.6.-3.7. – 1. medzinárodný letný zraz turistov V4, Ostravice (CZ) – P. Dragúň, J. Racek
(je to zároveň aj 15. letný zraz českých turistov a 63. CZ KST)
– 47. stretnutie TOM KST a medzinár. majstrovstvá PTZ, Ostravice – S. Andrási
– 49. Zraz vysokohorských turistov KST, Tatranská Lomnica – V. Gábriš
06.-10.7. – 61. Medzinárodný splav Dunaja TID, Bratislava – V. Gábriš
19. - 20.8. – Národný výstup na Kriváň– V. Gábriš
VV schvaľuje zúčtovanie súvisiacich cestovných nákladov delegátov v zmysle VP 9/2011.
Z: delegáti, sekretariát; T: podľa termínu jednotlivých podujatí.
Stav: termín plynie. Od minulého zasadnutia VV sa nekonalo žiadne hlavné podujatie.
Uznesenie č.13/2016: VV schvaľuje nasledovné pracovné cesty:
V.Gábriš – apríl 2016, organizačný štáb Zimného zrazu 2017 - VV schvaľuje cestu na OŠ,
VV schvaľuje V. Gábriša ako delegáta podujatia Zimného zrazu 2017.
M.Herchl - VV schvaľuje pracovnú cestu na výročnú konferenciu KČT, ktorá sa bude konať
v Prahe 2.4.2016.
M.Herchl - VV schvaľuje pracovnú cestu na rokovanie s Ing. Višňovským ohľadom kúpno –
predajnej zmluvy Kokava.
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D. Valúch - VV schvaľuje pracovnú cestu na organizačný štáb Medzinárodného letného zrazu
dňa 3.4.2016 v Ostraviciach.
Stav: V. Gábriš sa nezúčastní organizačného štábu Zimného zrazu 2017 (termin 8.4. koliduje
so zasadnutím VV a ÚR), cestovný príkaz V.Gábriša sa mení na účasť na aktíve sekcie
cykloturistiky 30.4.2016 v Ružomberku. M.Herchl informoval o svojej účasti na výročnej
konferencii KČT, druhú schválenú pracovnú cestu ešte neabsolvoval. D.Valúch informoval
o svojej účasti na štábe 1. MLZT, Ostravice.
Uznesenie č.126/2015: VV ukladá pripraviť kúpno-predajnú zmluvu, na základe ktorej KST
odkúpi infraštruktúru stavebného pozemku na Skalke od Turservis KST s.r.o.
Z: P.Dragúň, M.Herchl; PT: 8.4.2016
Stav: vývoj v plnení sa dá očakávať až po stretnutí M. Herchla s Ing. Višňovským.
Uznesenie č. 3/2016: VV KST ukladá majetkovej komisii KST pripraviť majetkové poistenie
objektu RZ Kokava Háj, Z: M.Herchl, PT: 8.4.2016
Stav: M.Herchl prezentoval návrh poistenia pripravený s maklérkou poisťovne UNIQUA. M.
Ziman upozornil, že je to len návrh, ktorý odborné oddelenie poisťovne pravdepodobne
neschváli. Po diskusii VV odsúhlasil, že UNIQUA je plán A, ktorý treba vyskúšať. Ak by
UNIQUA návrh odmietla akceptovať, treba neodkladne realizovať plán B – poistiť objekt
v Kokave buď u poisťovne Allianz, alebo Union. (pozn. zapisovateľa: v čase finalizácie zápisnice,
už bolo známe, že plán A nevyšiel, v rámci plánu B bola poistná zmluva uzavretá s poisťovňou
UNION). Uznesenie splnené.

Uznesenie č. 10/2016: VV ukladá pripraviť zmluvu o budúcej zmluve za účelom prevodu
obstaraného majetku Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ
SBM 8.5-24-4,8. do vlastníctva spolumajiteľov chaty pri Zelenom plese. Z: M. Herchl, T:
30. júla 2016.
Stav: termín plynie
Uznesenie č.12/2016: VV ukladá spracovať návrh na vydanie platobného rozkazu voči
P.Perhalovi. Z: J.Pullmann, T: 8.4.2016
Stav: Odoslané. Čaká sa na vyjadrenie súdu.
Uznesenie č.14/2016: VV ukladá sekcii značenia zabezpečiť prostredníctvom komisií
značenia skompletizovanie digitalizácie trás TZT. Z: E.Škutová, T: 30. júla 2016.
Stav: termín plynie. P.Dragúň informoval o postupe Freemap, o.z.
___
VV sa oboznámil s protokolom č. 3 z kontroly účtovných dokladov a súvisiacich dokladov,
ktorý Ústrednej rade a XVII. VZ predloží Revízna komisia KST. Súčasťou protokolu bol
prehľad plnenia uznesení z Ústrednej rady a XVI. Valného zhromaždenia KST. Okrem
uznesenia G2 z ÚR boli uznesenia splnené. Právna kancelária Schubert & partners možnosť
efektívneho splnenia uznesenia G2 spochybnila.
2. Rôzne
2.1.
Uznesenie č. 19/2016: VV predloží valnému zhromaždeniu návrh na zníženie limitu ceny za
odpredaj RZ Kokava Háj na 100 000 € ako minimum. Z: P. Dragúň, T: 9.4.2016
Hlasovanie: Za: 4, proti: 0 zdržal sa: 0, návrh schválený.
2.2.
P.Dragúň – treba revidovať systém ocenení, celú filozofiu udeľovania, revidovať príslušný
vykonávací predpis 13/2011. Uznesenie k tomuto námetu nebolo prijaté.
2.3.
Uznesenie č. 20/2016:

3

Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žarnovici, dňa 8.4.2016

a) VV schvaľuje udelenie Strieborného odznaku KST Ing. Petrovi Schniererovi a Ľubomírovi
Babničovi. Ukladá sekretariátu vystaviť ocenenia a odoslať navrhovateľovi.
b) VV postupuje Ústrednej rade na schválenie návrhy na ocenenia, ktorých udelenie
prekračuje kompetenciu VV – plaketa A.Lutonského ( Karol Vojtaník, Jindrich Racek, Ing.
Ivan Nižňan a Ján Kamien) a medaila M.Janošku (Ing. Vladimír Mišík, in memoriam).
Z: P.Dragúň, T: 8.4.2016
Hlasovanie: Za: 4, proti: 0 zdržal sa: 0, návrh schválený.
2.4.

Uznesenie č. 21/2016: VV schvaľuje zvýšenú dotáciu vo výške 5000 € pre organizátora
jubilejného 50. zimného zrazu KST. Z: A.Krištofová; T: 30.11. 2016
(A. Krištofová to zohľadní pri návrhu rozpočtu na rok 2017)
Hlasovanie: Za: 4, proti: 0 zdržal sa: 0, návrh schválený.
2.5.
VV sa oboznámil s návrhom na úpravu stanov KST, ktorý pripravila pracovná skupina VV
Boli prediskutované písomne podané pripomienky k tomuto návrhu.
Uznesenie č. 22/2016: VV predloží Ústrednej rade návrh úpravy Stanov s pripomienkami.
Z: P.Dragúň, T: 8.4.2016
Hlasovanie: Za: 4, proti: 0 zdržal sa: 0, návrh schválený.
2.6.
A.Krištofová – je potrebné ponuky audítorských spoločností (povinnosť zo zákona o športe)
predkladať na schválenie Ústrednej rade? VV konštatuje, že pri cene 1600 € je schválenie
v kompetencii VV.
Po vyčerpaní programu bolo zasadnutie ukončené približne o 13.00 hod.
Zapísal: D. Valúch, generálny sekretár; I. Ovečková, sekretár KST.

Peter Dragúň
predseda Klubu slovenských turistov
PRÍLOHA
b) Uznesenia vyňaté z operatívneho sledovania - dlhodobé úlohy:
Uznesenie 121/2011: VV schvaľuje zásadu, aby bolo prípadné poskytnutie pôžičky z ústredia
pre ktorúkoľvek regionálnu radu podmienené osobným
ručením (ručenia
majetkom/nehnuteľnosťou). Z: P.Dragúň, A.Krištofová,T: trvale.
Stav: v plnení. Za celé obdobie 2014 - 2015 doteraz, nebola z ústredia poskytnutá pôžička.
Uznesenie 29/2013: VV schválil návrh modelového textu Memoranda o spolupráci KST –
OOCR a splnomocňuje predsedu KST predkladať ho na rokovaniach s oblastnými
organizáciami cestovného ruchu (OOCR). Z: P. Dragúň, T: priebežne
Stav: v plnení. Bez konkrétneho efektu.
Uznesenie 50/2013: VV schvaľuje požiadavku predsedu Sekcie mládeže, aby podmienkou
zúčtovania cestovných náhrad zástupcov SM pri účasti v OŠ letných a zimných zrazov KST
bol predchádzajúci súhlas predsedu SM s ich vycestovaním.
Z: P.Dragúň, sekretariát; T: trvale.
Stav: uznesenie bolo v predchádzajúcom období prechodne vypustené zo sledovania, ale
nikdy nebolo zrušené, je naďalej platné a záväzné.
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Uznesenie 139/2013: VV ukladá predsedovi KST vyvolať rokovanie so ŠL TANAP s cieľom
dosiahnuť rekonštrukciu poškodeného chodníka na Kriváň a získať súhlas na umiestnenie
informačnej a pamätnej tabule Národného výstupu na Kriváň (NVK) v lokalite Tri studničky.
Z: P. Dragúň, PT: 19.8.2015.
Stav: Správa TANAP odpovedala na žiadosť KST o povolenie umiestnenia info panelu
a pamätnej tabule NVK formou usmernenia – žiadosť s určitými náležitosťami (presná
lokalizácia infoprvkov, náčrt infopanelu - rozmery, materiál, resp. konštrukcia) má byť
adresovaná na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. Sekcia PT zatiaľ zabezpečila
technický nákres konštrukcie pre umiestnenie infopanelu (splnené U 26/2015).
Uznesenie 161/2013: VV schvaľuje návrh Dohody o partnerstve a spolupráci KST – ARD
Transcarpathia Užhorod. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú dohodu, ukladá Sekcii
značenia KST odborne pripraviť potrebné podklady a vyčleniť ľudské zdroje na vecné
plnenie predmetu dohody. Z: P. Dragúň, V.Gábriš, E. Škutová; T: priebežne Stav: záujem
o spoluprácu zotrváva v nekonkrétnom štádiu. Ukrajinská strana do konca roku 2014
nešpecifikovala objednávku (školenia, praktické ukážky značenia a pod.). Súvisiace
uznesenie: 197/2013 (viď ďalej).
Uznesenie č.186/2013: VV schvaľuje poskytnutie bezúročnej pôžičky pre KBT vo výške
2836,66 €, so splátkovým kalendárom rozloženým na 5 rokov. Dohodu o pôžičke urýchlene
pripravia podpredsedovia – štatutári KST. Z: A.Krištofová, sekretariát; T: 30.4.2018.
Stav: pôžička bola na základe dohody poskytnutá, KBT má splátkový kalendár do 30.4.2018.
Druhá splátka (cca 565 €) bola uhradená 12.5.2015. Predsedníčka RK upozornila, že toto
uznesenie bolo schválené v rozpore so starším uznesením 121/2013, ktoré síce bolo vypustené
zo sledovania, ale nebolo zrušené.
Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované
subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.
Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie 196/2013: VV ukladá Propagačnej komisii aby pripravila grafický návrh nového
členského preukazu KST. Z: V. Gábriš, M. Hučko; PT: 8.4.2016
Stav: na základe prezentácie Sphere card bola otvorená diskusia o možnosti vydania
integrovanej identifikačnej karty – členský preukaz KST ako súčasť zľavovej karty SPHERE.
Uznesenie 197/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje účasť KST ako lídra v cezhraničnom
projekte Implementácia metodiky turistického značenia na Ukrajine, v súčinnosti s ARD
Transcarpathia Užhorod a projektovými partnermi SACR, KOCR Košický kraj, Regionálne
dátové služby, a.s. Poveruje predsedu KST vypracovaním, podpísaním a podaním projektu.
Z: P. Dragúň, KT: 9.12.2015
Stav: ide o projekt projekt číslo 2526/2014/ONG, uchádzajúci sa o grant z Nórskych
finančných mechanizmov. Posledné písomné vyrozumenie z Úradu vlády SR zo dňa
15.10.2015: vo výsledku programu 4 v rámci výzvy CBC01 programu SK08 Cezhraničná
spolupráca sa uvoľnili finančné prostriedky. Keďže Váš projekt číslo 2526/2014/ONG skončil
na 1. mieste v rezervnom zozname a Výberová komisia ho v prípade dodatočného uvoľnenia
finančných prostriedkov odporučila na podporu, oznamuje Vám, že Vaša žiadosť bude
posúdená správcom programu a v priebehu nasledujúcich mesiacov môžete očakávať ponuku
na poskytnutie grantu, v ktorej budú stanovené podmienky, za akých a v akej výške Vám
bude poskytnutý projektový grant.
Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu
opráv a úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane
odsúhlasovania prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST.
Z: P. Dragúň, A.Krištofová; T: trvale.
Stav: v plnení.

5

Zápisnica zo zasadnutia VV KST v Žarnovici, dňa 8.4.2016

Uznesenie 29/2014: VV na návrh sekcie PT KST schvaľuje lokality a organizátorov
tradičného podujatia Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na najbližšie štyri roky:
2015 – 52. ročník, stretnutie v Detve s výstupom na Poľanu; KST Detva, RR KST Zvolen.
2016 – 53. ročník, Stará Turá, výstup na Veľkú Javorinu; KST Stará Turá, RR KST Trenčín
2017 – 54. ročník, Svidník, výstup na Čiernu horu; RR Svidník-Stropkov
2018 – 55. ročník, Dobšiná, výstup na Borovniak/Ondrejisko/Čuntavu; KST Dobšiná, RR
Rožňava.
Ukladá predsedovi KST priebežne vystavovať poverenia pre organizátorov podujatia.
Z: P.Dragúň, J.Racek; T: podľa textu uznesenia
Stav: v plnení.
Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MK) robiť na dodávateľov
angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy
sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové
konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MK, zástupcu ekonomickej komisie
a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 141/2014: VV schvaľuje s pripomienkami návrh Propagačnej komisie KST na
uzavretie 4-ročnej Zmluvy o spolupráci pri vydávaní Kalendára podujatí KST, s firmou ISMC
Slovakia s.r.o. Poveruje predsedu KST podpísať predmetnú zmluvu.
Z: P. Dragúň, KT: 13.1.2016
Stav: v roku 2015 bola spresnená súčinnosť KST a ISMC pri získavaní inzercie. Po vydaní
kalendára 2016 treba vyhodnotiť plnenie zmluvy.
Uznesenie č.161/2014: VV ukladá majetkovej a ekonomickej komisii zlepšiť súčinnosť
a zabezpečiť trvalý prehľad o výške fakturácie z jednotlivých objektov (chát) v priebehu roka.
Faktúry bez náležitostí (rozpis práca materiálu) musia byť dodávateľovi vrátené na doplnenie.
Z: A.Krištofová, M.Herchl; T: trvale
Stav: v plnení.
U 179/2014: VV ukladá predsedom sekcií KST dodržiavať pri dokladovaní aktívov tento
postup: zasielať originály dokumentácie z aktívu (prezenčná listina, hromadné vyúčtovanie,
zápisnica s uzneseniami) na sekretariát, samotný zápis s uzneseniami zasielať aj mailom na
ustredie@kst.sk. Z: V.Gábriš, predsedovia sekcií; T: trvale
Stav: v plnení.
U 185/2014: VV schvaľuje organizačný princíp, že na aktuálnom zasadnutí VV bude prijatý
základ programu nasledujúceho zasadnutia VV. Z: P.Dragúň, T: trvale
Stav: v plnení.
U 188/2014: VV ukladá predsedom sekcií a komisií aby svoje vyšpecifikované a reálne
požiadavky na nasledujúci rok uplatnili vždy do 31. augusta prebiehajúceho roku, aby ich
bolo možné vziať do úvahy pri zostavovaní návrhu rozpočtu na ďalší rok.
Z: A.Krištofová, predsedovia sekcií a komisií; T: každoročne 31.8.
Stav: v plnení.
U 195/2014: VV žiada všetkých, čo budú orgánmi KST vyslaní na pracovné cesty v roku
2015, aby od začiatku roka 2015 vypĺňali elektronické tlačivo cestovného príkazu a uvádzali
v ňom zdroj rozpočtového krytia (možnosti: rozpočet sekcie/komisie, rozpočet VV, rozpočet
na vybrané podujatia, resp. na medzinárodnú činnosť). Z: A.Krištofová, sekretariát; T: trvale
Stav: v plnení.
U 196/2014: VV ukladá sekretariátu zabezpečiť, aby všetky faktúry investičného charakteru
doručené do sídla KST boli vždy obratom oskenované a postúpené predsedovi MaK.
Z: P.Dragúň, D.Valúch, T: trvale
Stav: v plnení.
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U 06/2015: VV ukladá sekcii značenia zabezpečovať spracovanie podkladov v zmysle
príkazných zmlúv (zúčtovanie práce značkára v teréne) priebežne, vždy do 30 dní od
vykonania práce, posledný termín odovzdania vykonaných prác je 30.11. Tento záverečný
termín ako aj osobný účet príslušného značkára treba uviesť priamo v texte príkaznej zmluvy.
Skontrolované podklady pre vyplatenie značkárov musí sekcia značenia odovzdávať na
spracovanie do mzdového systému OLYMP najneskôr 12. dňa bežného mesiaca. Posledným
dňom na odovzdanie výplat na výpočet do systému OLYMP v kalendárnom roku 2015 bude
12.12.2015. Z: S.Andrási, E.Škutová; T: trvale
Stav: v plnení.
U 38/2015: VV ukladá predsedom RR KST aktívne spolupracovať so sekretariátom pri
precizovaní zoznamov poistencov/členská základňa KST. Opravy a doplňovanie chýbajúcich
bude sekretariát odovzdávať poisťovni 1 x mesačne. Z: P.Dragúň, D.Valúch; trvale
Stav: v plnení.
U 41/2015: VV ukladá sekcii značenia pripraviť prehľad TZT ktoré doteraz neboli
zdigitalizované. Z: S.Andrási, E.Škutová; PT: 31.12.2016
Stav: cca 80 % je zdigitalizovaných, ostatné do konca roku 2016.
U 54/2015: VV schvaľuje doplnenie zásad prípravy celoslovenských zrazov o pravidlo: ak
organizátor nemá možnosť zabezpečiť ubytovanie VIP hostí v turistickej cenovej triede,
z rozpočtu KST nebude uhradená plná cena ubytovania, ale poskytnutý len príspevok na
ubytovanie, v limite 20 € na osobu. Z: P.Dragúň, A.Krištofová, T: trvale
Stav: v plnení.
U 93/2015: VV schvaľuje účasť J.Polomského, člena majetkovej komisie (MaK) KST na
pracovných zasadnutiach zmiešanej majetkovej komisie KST a SHS JAMES.
Z: M.Herchl, J.Polomský; T: trvale, pokiaľ je J.Polomský členom MaK.
Stav: v plnení.
U 109/2015: VV ukladá majetkovej komisii zapracovať úpravy formuláru inventárneho
zápisu (ku každej položke od roku 2015 uvádzať rok nadobudnutia a obstarávaciu cenu)
a dôsledné vyraďovať položky, ktoré už stratili úžitkovú hodnotu. Z. M.Herchl, T: trvale
Stav: v plnení.
Uznesenie č. 9/2016: VV súhlasí s návrhom nájomcu, aby na svoje náklady obstaral systém
Inteligentných veľkokapacitných akumulátorov (IVA) SaveBox M, typ SBM 8.5-24-4,8.
Cenu zariadenia refakturuje vo výške 25 700 € spolumajiteľom chaty v rámci dohodnutého
objemu finančných prostriedkov na opravu chát, v rokoch 2019 – 2020.
Hlasovanie: ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0; uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č.15/2016: VV ukladá sekcii značenia publikovať na webe KST kedy bola ktorá
vetva TZT naposledy preznačená (ku každej TZT s evidenčným číslom pridať deň/mesiac/rok
obnovy). Z: E.Škutová, T: priebežne.
Uznesenie č.17/2016: VV schvaľuje postup pre použitie prostriedkov z 2% dane z príjmov
nasledovne: do 30.6. je odbor/klub povinný dokladovať príjem z 2% dane z príjmov. Na to,
aby prijímateľ dokázal identifikovať odosielateľa je odosielateľ povinný v tlačive "Vyhlásenie
o poukázaní sumy" vyjadriť súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)
prijímateľovi. Ak odosielateľ zmienený súhlas v tlačive nevyjadrí, nebude možné jeho platbu
identifikovať a prostriedky sa použijú na všeobecnú činnosť KST.
Po 30.6. budú neidentifikované príjmy z 2% dane z príjmov použité na všeobecnú činnosť
KST.
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