Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 25.9. 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./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Jesenné preteky
Odsúhlasenie cien povoleniek pre budúci rok
Odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu
Disciplinárne konania
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 – 8
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 – 8
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 04.09.2017
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 bolo jedno odvolanie proti
disciplinárnemu rozhodnutiu, pozvánka na akcionársky deň Slovryb a.s.
K bodu 6
Prípravy na jesenné preteky prebiehajú podľa plánu. Občerstvenie zabezpečil p. Mikáč, trať je pripravená. Ceny pre
víťazov a tombola sú pripravené.
K bodu 7
Pán Rovný informoval členov výboru o návrhu cien povoleniek pre rok 2018. Členovia výboru po oboznámení s cenami
jednotlivých povolení skonštatovali, že ceny povoleniek pre rok 2018 zostávajú nezmenené.
Výbor rozhodol o zrušení týždenných Hosťovacích povolení pre rok 2018. Predávať sa budú len denné Hosťovacie
povolenia.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 40/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 8
Výbor prerokoval odvolanie nášho disciplinárne potrestaného člena, ktorý lovil na VN Ihrište v neresisku. Nakoľko
daný člen nepodal odvolanie v zákonom stanovenej lehote, jeho odvolanie sa voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie bolo
členmi výboru jednohlasne zamietnuté. Písomné oznámenie o rozhodnutí výboru danému členovi napíše a pošle p. Rovný.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 41/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 9
Predseda kontrolnej komisie informoval členov výboru o zasadnutiach disciplinárnej komisie. V jednom prípade riešili
nášho rybára , ktorý bol kontrolovaný rybárskou strážou 1.7.2017 o 0:30 hod. na VN Sĺňava. Nemal ukončený lov z
predchádzajúceho dňa aj napriek zapísaniu novej vychádzke na aktuálny deň. Táto skutočnosť dáva priestor na možné
špekulácie s úlovkami, čo zákon o rybárstve výslovne zakazuje. Disciplinárna komisia uložila danému rybárovi disciplinárne
rozhodnutie nevydanie povolenia na rybolov na dobu jedného roka.
K bodu 10
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 30.10. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie vystúpil vedúci rybárskej stráže p. Mierný a informoval o priestupku, ktorého sa dopustil náš
člen a člen susednej organizácie na revíre č. 3-4580-2-1 Váh č. l0. Rybári mali nahodené udice a neboli prítomní na lovnom
mieste a ani v jeho blízkosti. Tento priestupok bol postúpený na disciplinárnu komisiu.
Ďalej informoval o škode na obsádke pstruha na revíri Pružinka, spáchanej vydrou, ktorú zdokumentoval rybár z
Beluše.
V ďalšom bode diskusie informoval hlavný hospodár p. Šajdák o dokončení prác na zastrešenie kontajnera, ktorý je pri
VN Ihrište. Ďalej informoval členov výboru, že finančné vyrovnanie od PD Mestečko za úhyn na Bielej vode bolo pripísané
na náš účet v banke a tieto financie sa použijú na zarybnenie daného úseku revíru Biela voda.
K bodu 11
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 12
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 25.09.2017
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
neprítomný
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
neprítomný

Hostia
Ptáček Jozef
Trnavský Daniel

Hospodár VN Dol. Kočkovce
Vodič rybárskeho auta

prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 25.09. 2017 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 8 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/ ceny povoleniek pre rok 2018.
d/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – ZAMIETA :

odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu.

D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 40/2017
Uznesenie č. 41/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 25.09. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav

