Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 03.7. 2017 od 17:30 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
Rybolovný agregát
Odkupovanie pozemkov pod vodnými plochami
Členenie revírov a lovné miery pre roky 2018-2021
Úhyn kaprov po jarnom zarybnení
Vyúčtovanie krmiva a drobných nákladov
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
a hosťom, výbor program zasadnutia schválil.
Výsledok hlasovania :
Za – 7
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 3
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Kalus Jozef, Mgr. Kadlec Pavol.
Výsledok hlasovania :
Za – 7
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 29.5.2017
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.
K bodu 6
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav informoval, že spolu s ichtyológom SRZ v Žiline odskúšal rybolovný agregát
a skonštatoval že tento typ je vhodný na použitie v našich vodách. Výbor poveril hlavného hospodára objednať a zakúpiť
rybolovný agregát.
Výsledok hlasovania :
Za - 7
Proti – 0
Uznesenie č. 34/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Predseda Ing. Kalus Jozef bol výborom poverený, aby zistil možnosti na odkúpenie pozemkov pod Štrkoviskami
Horenická Hôrka od Urbárskeho spoločenstva Hôrka, Urbárskeho spoločenstva Horenická Hôrka, Urbárskeho spoločenstva
Beluša, a od Pozemkového fondu.
Výsledok hlasovania :
Za - 7
Proti – 0
Uznesenie č. 35/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 8
Hlavný hospodár p. Šajdák informoval výbor o odoslaní návrhu na revírovanie a minimálne lovné miery rýb pre roky
2018 až 2021 na Radu Žilina.

K bodu 9
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav informoval prítomných členov výboru o úhyne časti kaprov po jarnom zarybnení.
Jednalo sa o bližšie nešpecifikované vírusové ochorenie, ktoré postihlo asi 70% organizácií na celom Slovensku.
Aj keď dodávateľ rybárstvo Hodonín za túto situáciu nemôže, nakoľko úhyn nastal cca po 1 mesiaci od násady, prisľúbil
kompenzáciu strát.
K bodu 10
Pán Rovný Roman navrhol členom výboru, aby vyúčtovanie krmiva a drobných nákladov potrebných k udržiavaniu
majetku organizácie bolo uskutočňované pred alebo po zasadnutí výboru, alebo si pokladník pán Valach Jozef určí termín
na výkon daných administratívnych úkonov.
Výsledok hlasovania :
Za - 7
Proti – 0
Uznesenie č. 36/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 11
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 4.09. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie vedúci rybárskej stráže p. Mierný Marián informoval o odobratých povoleniach na rybolov na
revíri VN Ihrište a na Bielej vode. Ďalej p. Mierný informoval o naplánovaných spoločných kontrolách s policajným zborom
v mesiacoch júl a august.
K bodu 12
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 7
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. Kalus Jozef
Mgr. Kadlec Pavol

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 03.07.2017
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
PN
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
neprítomný
ospravedlnený
prítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

neprítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 03.07. 2017 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 7 členov, tzn., že je uznášania schopné.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Kalus Jozef, Mgr. Kadlec Pavol.
c/ návrh termínu na vyúčtovanie krmiva a drobných nákladov
c/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : a/ p. Šajdáka objednať a zakúpiť rybolovný agregát.
b/ Ing. Kalusa zistiť možnosti odkúpenia pozemkov.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 34/2017
Uznesenie č. 35/2017
Uznesenie č. 36/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 03.7. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef
Mgr. Kadlec Pavol

