
 
A S O C I Á C I A   H A S I Ć O V   N A   D Ô C H O D K U 

 

 

Návrh zmeny stanov  
Stanovy Asociácie hasičov na dôchodku sa menia nasledovne: 

 

1.   Článok V ods. 1. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

písm. „1.5. oblastný výbor,“  

písm. „1.6. predseda oblastného výboru,“  

písm. „1,7. miestna organizácia asociácie,“ 

písm. „1.5.“ sa mení na písm. „1.8.“ a v texte sa slovo „oblastnej“ mení na slovo „miestnej“ 

písm. „1.6.“ sa mení na písm. „1.9.“ a v texte sa slovo „oblastnej“ mení na slovo „miestnej“ 

 

2.   Článok V ods. 2. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V prvej vete sa nahrádza slovo „oblastných“ slovom „miestnych“ 

Písm. 2.1.  časť 2.3.1. sa na konci vety dopĺňajú slová „predsedov oblastných výborov,“ 

 

3.   Článok V ods. 3. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Písm. 3.3.  časť 2.3.1. sa v prvej vete slová „oblastnej organizácie“ menia na „oblastného výboru,“ 

a za čiarou sa slová „oblastnej organizácie“ menia na „oblastného výboru, 

 

4.   Článok VI sa vrátane nadpisu mení nasledovne: 

„Článok VI 

Oblastný výbor 

1) Oblastný výbor je výkonným orgánom predsedníctva a za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu. 

2) Pôsobnosť oblastného výboru je spravidla územím kraja.  

3) Oblastný výbor je zložený z: 

a) predsedu  

b) podpredsedu 

c) tajomníka 

d) hospodára 

e) členov 

4) Predseda oblastného výboru je volený valným zhromaždením na 5 rokov. Predseda oblastného 

výboru zodpovedá za činnosť oblastného výboru predsedníctvu. 

5) Podpredseda, tajomník a hospodár oblastného výboru sú volení oblastným výborom na 5 rokov 

z členov oblastného výboru. 

6) Člen oblastného výboru je predseda miestnej organizácie v danej oblasti. Miestnu organizáciu môže 

zastupovať aj iný člen miestnej organizácie schválený výkonným výborom.  

7) Hospodár oblastného výboru metodicky riadi pokladníkov v miestnych organizáciách.“ 

 

5.   „Článok VI“ sa mení na „Článok VII“  

V nadpise sa slová Oblastná mení na „Miestna“ 

V celom Článku VII  sa mení slovo „Oblastná“ na slovo „Miestna“ a slová „oblastnej“ na slová 

„miestnej“, 

 

6.   Čl. VII sa mení: 

písm. 2. sa miesto slova „oblasti“ vkladajú slová „miestnej organizácie.“ 

 

7.   Označenie Článkov „VII, VIII, IX a X“ sa mení nasledovne:  
Článok „VII“ na „Článok VIII“, 

Článok „VIII“ na „Článok IX“, 

Článok „IX“ na „Článok X“, 

Článok „X“ na „Článok XI“. 


