Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, zo dňa 07.03 2016 v Púchove.
------------------------------------------------------ ---------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./ Otvorenie
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3./ Kontrola uznesení
4./ Informácia o doručenej a odoslanej pošte
5./ Prístrešok a zábradlie na terasu rybárskej chaty v Ihrišťoch
6./ Výročie MO SRZ Púchov v roku 2016
7./ Navýšenie pokladničnej hotovosti
8./ Kronika- kniha o histórii SRZ MO Púchov
9./ Štatistika úlovkov, nákup násad, zarybnenie lovných a odchovných revírov
10./ Splnomocnenie na podpisovanie hosťovacích povolení
11./ Preteky
12./ Diskusia
13./ Uznesenie
14./ Záver
K bodu 1
predseda Ing. Kalus Jozef privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie
a skonštatoval, že zhromaždenie je uznášania schopné.
K bodu 2
funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman,
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Mierný Marián, p. Šajdák Rastislav.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 01.02.2016 previedol
Ing. Kalus Jozef. Konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené, sa plnia, alebo sa priebežne plnia.
K bodu 4
Ing. Piška Dalibor oboznámil členov výboru s odoslanou a doručenou poštou.
K bodu 5
p. Mgr. Kadlec Pavol informoval o ukončení prác na zastrešenie terasy na rybárskej chate v Ihrišťoch. Ďalej navrhol
zakúpiť drevený obklad na zábradlie terasy, štít strechy a k tomu zodpovedné množstvo ochranného náteru.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: ihneď
K bodu 6
p. Mgr. Kadlec Pavol informoval výbor o možnostiach výroby pamätných odznakov (medailí), o forme a vzhľade sa
bude výbor zaoberať na budúcom zasadnutí.
K bodu 7
Na návrh kontrolnej komisie sa príjem za štartovné z jarných a jesenných pretekov, odvedie do pokladničnej hotovosti,
čím bude prekročená pokladničná hotovosť.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: ihneď
K bodu 8
Pán Mikáč Miroslav dá vypracovať novú cenovú ponuku na tlač Kroniky MO SRZ Púchov v tlačiarni na počet 1000 až
1500 výtlačkov. Rozhodnutie o množstve výtlačkov, príjme výbor na budúcom zasadnutí.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: ihneď
K bodu 9
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav predniesol štatistické informácie o úlovkoch našich rybárov v našich revíroch a aj v
revíroch SRZ Rada Žilina ako aj úlovkoch cudzích rybároch na našich vodách. Podrobnosti o úlovkoch budú zverejnené na
VČS. Všetky dokumenty o úlovkoch, nákup násad, zarybnenie lovných a odchovných revírov, hlavný hospodár odoslal na
Radu Žilina.
K bodu 10
Výbor SRZ MO Púchov splnomocňuje predajcu rybárskej predajne Rami na predaj a podpisovanie hosťovacích
povolení na rybolov.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: ihneď

K bodu 11
Po dohode výbor schválil termíny jarných pretekov takto: 7.5.2016 deti na r.č.3-4161 Štrkovisko Odhánky
8.5.2016 dospelí na r. č.3-5070 VN Ihrište č.1 a 2
15.5.2016 dospelí na r. č.3-5070 VN Ihrište č.1 a 2
Majstrovstvá Slov. republiky v love rýb na prívlač 3. a 4. septembra na r.č. 3-4580 Váh v meste.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: ihneď
K bodu 12
V diskusii predniesol p. Mgr. Kadlec Pavol návrh, aby sa dal upraviť pozemok za chatou v Ihrišťoch. Spôsob realizácie
a termín úprav bude prerokovaný na budúcom zasadnutí výboru.
Ďalší bod diskusie : predseda p. Ing. Kalus Jozef uložil tajomníkovi p. Ing. Piškovi Daliborovi oznámiť na Radu Žilina
informácie o plánovanej výročnej členskej schôdzi, tzn. program schôdze, termín, miesto.
Ďalší bod diskusie : predseda p. Ing. Kalus Jozef navrhol, že písomne osloví vedenie spoločnosti Continental so
žiadosťou o 2% zaplatenej dane.

K bodu 13
p. Ing. Piška Dalibor predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za -9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
K bodu 14
Predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Šajdák Rastislav vr.
Mierný Marián vr.

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konanej dňa 07.03.2016
Ing. Kalus Jozef
Ing. Piška Dalibor
Valach Jozef
Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol
Rovný Roman
Ing. Šerý Miloš
Mikáč Miroslav
Ladecký Ján
Mierný Marián
Šedý Radoslav

Predseda
Tajomník
Pokladník
Hlavný hospodár
Správa majetku
Brigádnická činnosť
Investičná činnosť
Šport a kultúrna činnosť, správca webu
Zástupca hospodára
Vedúci rybárskej stráže
Vedúci detí a mládeže

prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

U Z N E S E N I E č. 17/2016
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 07.03 2016 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov
A- KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 9 členov tzn.,
že je uznášania schopné.
B-

SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Mierný Marián, p. Šajdák Rastislav.
c/ nákup dreveného obkladu na zábradlie terasy, štít strechy a k tomu
zodpovedné množstvo ochranného náteru.
d/ príjem za štartovné z jarných a jesenných pretekov, previesť do pokladničnej hotovosti.
e/ splnomocnenie predajcu rybárskej predajne Rami na predaj a podpisovanie hosťovacích
povolení na rybolov pre SRZ MO Púchov.
f/ termíny pretekov.

C- UKLADÁ :

a/ p. Mikáčovi Miroslavovi dať vypracovať novú cenovú ponuku na tlač Kroniky SRZ MO
Púchov v tlačiarni.
b/ tajomníkovi p. Ing. Piškovi Daliborovi oznámiť na Radu Žilina informácie o plánovanej
výročnej schôdzi.
c/ predsedovi p. Ing. Kalusovi Jozefovi písomne osloviť vedenie spoločnosti Continental so
žiadosťou o 2% zaplatenej dane.

D-BERIE NA VEDOMIE : uznesenie zasadnutia výboru SRZ MO Púchov č.17/2016

Overovatelia Uznesenia: Šajdák Rastislav vr.
Mierný Marián vr

