Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 4.12. 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./
14./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Odkúpenie pozemkov pod vodnou plochou
Informačný spravodajca
Zákon o rybárstve
Príprava volieb
Príprava výročnej členskej schôdze
Odmeny pre členov výboru a hospodársky aktív
Rôzne
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, Šajdák Rastislav.
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 30.10.2017
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že Uznesenie č. 42/2017 trvá, ostatné 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,
faktúra za poistenie rybárskeho vozidla a jedna žiadosť o odpustenie brigád.
K bodu 6
Pán Rovný informoval členov výboru o vykonaných krokoch k odkúpeniu časti pozemkov pod vodnou hladinou na
Štrkoviskách Horenická Hôrka od obce Lednické Rovne.
Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne dňa 23.11.2017. Na tomto zasadnutí
boli prítomní aj p. Mierný a p. Rovný. Po dohode, obecného zastupiteľstva, bola naša žiadosť presunutá na ďalšie zasadanie
obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne. Pán Rovný a pán Mierný vyvolali ďalšie rokovanie so zástupcami obce
Lednické Rovne a navrhli možné kroky k odkúpenie časti pozemkov pod vodnou plochou Štrkoviská Horenická Hôrka. Na
tomto stretnutí sa dohodli, že náklady na vypracovanie geometrického plánu a znalecký posudok na daný pozemok uhradí
SRZ MO Púchov. O výsledku ďalšieho rokovania podajú informácie na najbližšom zasadnutí výboru.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 46/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Každý člen výboru predniesol správu za svoj sektor na uverejnenie v informačnom spravodajcovi Púchovský rybár.
Členovia výboru jednotlivé správy odovzdajú pánovi Mikáčovi do 6.12.2017 na spracovanie do tlačiarne.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 47/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 8
Členovia výboru boli oboznámený s pripomienkami našej organizácie k návrhu zákona o rybárstve, ktoré boli odoslané
na adresu SRZ Rada Žilina.
K bodu 9
Výbor poveril pána Rovného napísať oznam o konaní volieb. Členovia SRZ MO Púchov, ktorí majú záujem pracovať
vo výbore SRZ MO Púchov, musia svoje žiadosti zaslať na oficiálnu emailovú adresu mosrzpuchov@gmail.com.
Spätným emailom bude záujemcovi oznámený termín na pohovor.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 48/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 10
Pre prípravu členskej schôdze, ktorá sa bude konať v roku 2018, všetci členovia výboru odošlú svoje podklady a správy,
predsedovi Ing. Kalusovi do konca januára v roku 2018. Inventarizáciu majetku prevedie Mgr. Kadlec do 31.12.2017.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 49/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 11
Predseda Ing. Kalus predniesol návrh odmien pre členov výboru a hospodársky aktív, ktorý pripravili členovia
predsedníctva SRZ MO Púchov. Výbor daný návrh odmien schválil.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 50/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 12
Predseda Ing. Kalus informoval členov výboru o žiadosti na dlhodobý prenájom rybárskej chaty. Výbor danú žiadosť
o dlhodobý prenájom rybárskej chaty jednohlasne zamietol. Odpoveď na žiadosť napíše a odošle pán Rovný.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 51/2017
Prvý výdaj povolení na rybolov bude dňa 2.1.2018 v kancelárii SRZ MO Púchov v čase od 15:30 do 17:00 hodiny.
Výdaj bude uskutočnený na základe výpisu z banky a nebude možné vydať povolenie na rybolov preukázaním sa ústrižkom
z poštového poukazu. Finančná transakcia medzi Slovenskou poštou a bankou trvá 7 až 14 dní od zaplatenia na pošte.
Členovia, ktorí si prídu prevziať povolenie na rybolov, alebo ich zástupcovia, musia odovzdať povolenie na rybolov za rok
2017 priamo v kancelárii SRZ MO Púchov, inak nebude povolenie na rybolov pre rok 2018 vydané na prvom výdaji.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Uznesenie č. 52/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 13
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 14
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. Šajdák Rastislav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 4.12.2017
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
Člen výboru
Pokladník
Hlavný hospodár
Správa majetku
Tajomník + 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
prítomný
prítomný
ospravedlnený
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 4.12. 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. Šajdák Rastislav.
c/ návrh odmien pre členov výboru a hospodársky aktív.
d/ termín a podmienky prvého výdaja povolení na rybolov.
C – POVERUJE : pána Rovného napísať oznam o konaní volieb.
D – UKLADÁ : a/ členom výboru odovzdať správu za pridelený sektor p. Mikáčovi do 6.12.2017.
b/ p. Mgr. Kadlecovi pripraviť inventarizáciu majetku do 31.12.2017.
E – SCHVAĽUJE : postup pre odkúpenie pozemkov pod vodnou hladinou.
F - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 46/2017
Uznesenie č. 47/2017
Uznesenie č. 48/2017
Uznesenie č. 49/2017
Uznesenie č. 50/2017
Uznesenie č. 51/2017
Uznesenie č. 52/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 4.12. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav

