
Zápisnica č. 4/2018 

zo zasadnutia VV KBT, ktoré sa konalo 

5. júna 2018 v DT KST 

 
Program:  1/ Kontrola plnenia úloh   M. Kubla 

2/ Individuálni členovia   M. Kubla 

3/ Rôzne 

 

Prítomní:  M. Kubla, J. Polomský, L. Bimbo, V. Ješko,  

Ospravedlnení:   - 

Neprítomní:   - 

Prizvaní:   - 

 

1/ Kontrola plnenia uznesení: - 5/17 – Stav na účte 4.6.2018:  3.063,94€ stav pokladne: 

82.66€. 

     - 6/17 - VV KBT predloží návrh na najbližšie VZ KBT na 

zvolenie V. Ješka do VV KBT – úloha splnená. Na VZ KBT 22.3.2018 bol V. Ješko 

zvolený do VV KBT. 

     - 7/17 - VV KBT súhlasí s uhradením čiastky 66€ za kolok na 

žiadosť odboru životného prostredia o súhlas s organizovaním turistických pochodov v 

Malých Karpatoch na roky 2017 – 2021. Na základe komunikácie s odborom ŽP bolo 

zistené, že kolok je vo výške 100€. Hlasovaním per rollam bola schválená čiastka 100€. 

Žiadosť bola zaslaná dňa 15.11.2017 do podateľne. Odbor ŽP do 4.6.2018 nevydal 

rozhodnutie k organizovaniu turistických pochodov v Malých Karpatoch. Úloha trvá. 

     - 3/18 – KBT poskytne dotáciu 120€ TK Štart na 3 akcie 

a výrobu pečiatky. TK Štart predloží bločky na preplatenie. Úloha splnená. TK Štart 

predložil bločky v hodnote 80,57€. 

      

2/ Individuálni členovia: ku dňu 4.6.2018 je 20 individuálnych členov KBT. 

 

3/  Rôzne: 

3.1 V. Ješko informoval, že úrad životného prostredia dodnes nevydal súhlas na kalendár 

akcií v Malých Karpatoch. 

3.2 Objednávanie známok KST na rok 2018: ku dňu 4.6.2018 si objednalo známky 23 klubov 

a 20 individuálnych členov. Spolu si známky objednalo a zaplatilo 904 členov. 

3.3 VV prerokoval uznesenia z valného zhromaždenia KBT. Na VZ KST, aby delegát KBT 

otvoril otázku ako postupovať v prípade povinnosti získať súhlas majiteľov pozemkov pri 

organizovaní turistických akcií. 

3.4 Súhlas so zvýšením členského o 1 € - väčšina klubov v KBT súhlasí so zvýšením 

členského. 

3.5  VV pošle list klubom, ktoré majú žiakov, aby sa oživila činnosť Rady mládeže. Bol 

vznesený návrh, by sa na akcie mládež dotovali napr. čiastkou 10€ na žiaka. 

3.6  J. Polomský informoval o situácii na chatách – je členom majetkovej komisie. 

 

 

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru KBT – bol predbežne dohodnutý termín na 

september. 

 

 

 

Zapísal: M. Kubla  


