Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 30.10. 2017 od 17:00 do 20:00 hod. v Púchove.
--------------------------------------------------------------- ----------------------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Jesenné preteky
Informačný spravodajca
Zákon o rybárstve
Ustanovenie tajomníka
Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmu
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1
Predseda Ing. Kalus Jozef privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie
a skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.
K bodu 2
Pán Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Po doplnení programu zasadnutia prítomnými členmi výboru,
výbor program zasadnutia schválil.
Výsledok hlasovania :
Za – 10
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 3
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, Gajdoš Miroslav.
Výsledok hlasovania :
Za – 10
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 25.09.2017
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 5
p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte. V prijatej pošte boli faktúry za dodané násadové ryby
a jedna žiadosť o odpustenie brigád.
K bodu 6
Riaditeľ jesenného preteku p. Šajdák Rastislav zhodnotil priebeh pretekov pozitívne. Počasie pretekárom prialo, ryby
brali, tombola bola bohatá a celkový priebeh preteku ako aj vyhlásenie víťazov prebehlo bez komplikácii.
Hlavný rozhodca Mgr. Kadlec Pavol, navrhol výboru, aby sa do budúcnosti vytvorila stabilná skupina rozhodcov na jarné
a jesenné preteky.
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav, si zobral za úlohu napísať a uverejniť oznam o výberovom konaní na zostavenie
stabilnej skupiny rozhodcov.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 42/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Členovia výboru sa dohodli, že do budúceho zasadnutia výboru dňa 4.12.2017, každý člen výboru pripraví správu za
svoj sektor, aby mohli tieto správy byť zverejnené v informačnom spravodajcovi Púchovský rybár.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 43/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 8
Predseda Ing. Kalus Jozef, informoval členov výboru o návrhu zákona o rybárstve a krokoch, ktoré podnikla v tomto
smere Rada Žilina. O ďalšom postupe a vývoji situácie budeme aj naďalej informovať širokú verejnosť.

K bodu 9
Tajomník Ing. Piška Dalibor zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie tajomníka SRZ MO Púchov.
Do funkcie tajomníka navrhol členom výboru ustanoviť p. Rovného. Pán Rovný Roman daný návrh prijal.
Výbor na svojom zasadnutí dňa 30.10.2017 ustanovil do funkcie tajomníka SRZ MO Púchov p. Romana Rovného.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 44/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 10
Výbor poveril predsedu Ing. Kalusa registrovaním MO SRZ Púchov do Zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmu pre rok
2018 a z toho dôvodu podá žiadosť na Sociálnu poisťovňu a vybaví potvrdenie zo Slovenskej sporiteľne – doklady, ktoré sú
potrebné pre registráciu u notára.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 45/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 11
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 4.12. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie požiadal predseda Ing. Kalus Jozef vedúceho detí a mládeže p. Šedého Radoslava o informácie
z krúžkovej činnosti v našej organizácii. Pán Šedý podal výboru kusé informácie o prebiehajúcich krúžkoch a informoval
výbor aj o jednom krúžku mladých rybárov, ktorý pre malý záujem detí v školskom roku 2017/2018 nebude aktívny.
K bodu 12
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 13
Na záver predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Ing. Piška Dalibor
p. Gajdoš Miroslav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 30.10.2017
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
prítomný
ospravedlnený
prítomný
prítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 30.10. 2017 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 10 členov, tzn., že je uznášania schopné.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, p. Gajdoš Miroslav.
c/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : Ing. Kalusa, registrovať našu organizáciu do Zoznamu prijímateľov 2% dane na rok 2018.
D – USTANOVUJE : do funkcie tajomníka SRZ MO Púchov pána Rovného Romana .
E - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 42/2017
Uznesenie č. 43/2017
Uznesenie č. 44/2017
Uznesenie č. 45/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 30.10. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Gajdoš Miroslav

