Zápisnica

Zo zasadnutia ustanovujúcej schôdze Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
v Laškovciach, ktorá sa konala 14.2.2016 v miestnom kultúrnom dome.
1. Schôdzu zahájil a viedol podľa programu Hájnik Pavol, z ktorého iniciatívy bola aj
zvolaná. V úvode privítal hostí : Ing.Vasiľa Čuvana – predsedu OO JDS
v Michalovciach, a starostu obce Laškovce Ladislava Janka, ako aj ostatných
prítomných občanov, ktorých sa zúčastnilo podľa priloženej prezenčnej listiny spolu
19.
2. Ing.Vasiľ Čuvan – predseda OO JDS v Michalovciach informoval o organizácií JDS, jej
štruktúrach a aktivitách a množstve členov, ako aj o činnosti a aktivitách OO JDS
v Michalovciach , ktorá združuje už takmer 25 ZO JDS v Michalovskom okrese.
Vyzdvihol aktivity jednotlivých ZO po obciach a v meste v prospech dôchodcov,
a poukázal aj na dobrú spoluprácu so samosprávou pri organizovaní a financovaní
rôznych aktivít pri zabezpečovaní akcií pre zlepšenie životných podmienok
dôchodcov .
3. Diskusiu otvoril Hájnik Pavol, keď zdôraznil potrebu zaktivizovať v našej obci aj
občanov v dôchodkovom veku a v spolupráci so samosprávou a po príkladoch
v susedných obciach, rozvíjať aktivity pre zlepšenie ich životných podmienok. Pred
zvolaním tejto schôdze viedol osobné rozhovory z mnohými s prítomných o potrebe
založenia Základnej organizácie JDS aj v Laškovciach, pri ktorých sa všetci
jednoznačne kladne vyjadrovali o realizácii tejto myšlienky založiť ZO. V diskusii sa
však objavili názory pani Harmanovej a pána Jana Hajduka, že ešte je skoro so
zakladaním organizácie, že ešte treba počkať a pozisťovať Väčší záujem a pod. Keďže
sa pri hlasovaní o tom či súhlasia so založením ZO JDS v Laškovciach objavilo niekoľko
hlasov proti, p. Hájnik ukončil diskusiu aj schôdzu, následne tí, čo hlasovali proti
opustili miestnosť KD. Ostatní čo súhlasili so založením ZO JDS v Laškovciach podpísali
prihlášky, zvolili si výbor a revízora , schválili plán práce a uznesenie z tejto schôdze.
4. V uznesení schválili: za predsedu : Pavla Hájnika
za hospodára : Evu Bakovu
za revízora : Emíliu Maťašovu
uložili predsedovi v spolupráci so samosprávou v Laškovciach vytvoriť
podmienky pre klubovú činnosť a zahájiť klubovú činnosť.
Nadviazať spoluprácu s blízkymi ZO JDS a zapájať sa do spoločných
podujatí.
V Laškovciach 14.2.2016.

Zapísala :Hájniková Anna

