Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 16.1. 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./
15./
16./
17./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Kontrola uznesení
Poverenie p. Rovného na vyberanie pošty a vydávanie povolení na rybolov
Miesto a termín konania jarného preteku v roku 2017
Zakúpenie vyvetvovacej píly
Miesto a čas konania výročnej členskej schôdze
Termíny výdaja povolení na rybolov
Testy na skúšky pre nových členov
Hosťovacie povolenia na pstruhové vody
Podmienky získania kroniky
Nájomná zmluva na priestory kancelárie
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 – 8
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 – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4
p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 5
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 12.12.2016
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 6
Na základe oznámenia, ktoré odoslal členom výboru emailom tajomník Ing. Piška, o jeho dlhodobej práceneschopnosti,
výbor poveruje p. Rovného na zastupovanie tajomníka pri vydávaní povolenia na rybolov a vyberanie pošty počas trvania
práceneschopnosti tajomníka Ing. Pišku.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: v texte
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 1/2017
K bodu 7
Pán Marián Mierný navrhol, aby sa jarné preteky v roku 2017 konali na Štrkoviskách v Lednických Rovniach.
Pán Ladecký navrhol, miesto konania jarných pretekov na Štrkoviskách Odhánky v Púchove. Po diskusii sa členovia výboru
dohodli, že preteky v roku 2017 sa budú konať na Štrkoviskách Horenická Hôrka.
Tento pretek bude na počesť bývalého dlhoročného hospodára, podpredsedu výboru a člena rybárskej stráže zosnulého pána
Milana Ďurčíka. V roku 2018 sa jarné preteky budú konať na štrkoviskách Odhánky a budú na počesť dlhoročného
hospodára , člena výboru a člena rybárskej stráže zosnulého pána Jozefa Kalmu.
Preteky sa budú konať: prvé kolo 07.05.2017
druhé kolo 14.05.2017
Druhé kolo bude len pre členov SRZ MO Púchov s platným štartovným lístkom.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: v texte
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 2/2017

K bodu 8
Pán Rovný pripravil cenové ponuky vyvetvovacej píly, ktoré následne preposlal emailom členom výboru, nakoľko
v decembri boli vianočné zľavy na daný tovar. Členovia výboru operatívne schválili zakúpenie vyvetvovacej píly značky
Stihl HT 131. Po schválení nákupu danej píly, Ing. Piška vystavil objednávku a následne na to pán Rovný okamžite zakúpil
danú pílu. Pán Rovný poďakoval členom výboru, ktorí okamžite zareagovali aby sa nákup mohol uskutočniť so zľavou.
(zľava na pílu činila 7% z bežnej nákupnej ceny)
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: v texte
Zodpovedný: p. Rovný
Uznesenie č. 3/2017
K bodu 9
Výbor schválil termín Výročnej členskej schôdze, ktorá sa bude konať v aule Strednej odbornej školy v Púchove, T.
Vansovej 1054/45 (bývalý závodný klub) na Kolonke na 9.4.2017 od 8:30 hod..
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: v texte
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 4/2017
K bodu 10
Pán Rovný navrhol ďalšie termíny výdaja povolení na rybolov nasledovne:
19.01. 2017 od 15:30 hod. do 18:00 hod.
26.01. 2017 od 15:30 hod. do 18:00 hod.
02.02. 2017 od 15:30 hod. do 18:00 hod.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 5/2017

Zodpovedný: výbor

K bodu 11
Členovia výboru skonštatovali, že treba vypracovať nové testy pre skúšky nových členov. Pán Mgr. Kadlec vypracuje
nové testy na skúšky do budúceho zasadnutia výboru, kde ich predloží na schválenie výboru.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín:6.2.2017
Zodpovedný: Mgr. Kadlec
Uznesenie č. 6/2017
K bodu 12
Výbor sa zaoberal otázkou predaja hosťovacích povolení na pstruhové vody v našej MO. Predaj hosťovacích povolení
na pstruhové vody pre členov SRZ aj nečlenov (nerybárov), vrátane rybárov z MO SRZ Púchov, začne 1.5.2017. Tento návrh
bol jednohlasne schválený.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Termín: v texte
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 7/2017
K bodu 13
Pri vydávaní povolenia na rybolov je členom odovzdávaná aj kronika SRZ MO Púchov. Podmienky získania tejto
publikácie sú nasledovné: člen má viac ako 18 rokov, je minimálne 5 rokov členom v MO Púchov, má splnené členské
povinnosti(odpracované brigády), nebol disciplinárne riešený, do rodiny s rovnakým trvalým bydliskom sa vydá jedna
kronika.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 8/2017
K bodu 14
Výbor schválil Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 02/2016/GL, uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov a zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom Gimax Logistics
s.r.o. a nájomcom SRZ MO Púchov.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 9/2017
K bodu 15
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 06.02. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
Ďalší bod diskusie sa týkal žiadosti dvoch rybárov z Považskej Bystrice o prestup do našej organizácie. Výbor schválil,
že po zaplatení patričných poplatkov môžu uvedení rybári prestúpiť do našej organizácie.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: výbor
Uznesenie č. 10/2017

K bodu 16
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 17
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 16.1.2017
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
prítomný
prítomný
prítomný
PN

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie

prítomný
neprítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 16.1. 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. Kalus Jozef, Mgr. Kadlec Pavol.
c/ nákup vyvetvovacej píly.
d/ miesto a termín konania jarného preteku.
e/ miesto a termín konania výročnej členskej schôdze
f/ termíny výdaja povolení na rybolov
g/vypracovať nové testy pre skúšky nových členov
h/termín predaja hosťovacích povolení na pstruhové vody
i/ podmienky pre odovzdávanie kroniky
j/ dodatok k nájomnej zmluve č. 02/2016/GL
k/termín ďalšieho zasadnutia výboru
l/ prestup dvoch členov do našej MO.
C - POVERUJE : pána Rovného na vyberanie pošty a výdaj povolenia na rybolov počas neprítomnosti Ing. Pišku.
D - UKLADÁ:

a/ Mgr. Kadlecovi pripraviť nové testy pre skúšky nových členov.

E - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 1/2017
Uznesenie č. 2/2017
Uznesenie č. 3/2017
Uznesenie č. 4/2017
Uznesenie č. 5/2017
Uznesenie č. 6/2017
Uznesenie č. 7/2017
Uznesenie č. 8/2017
Uznesenie č. 9/2017
Uznesenie č. 10/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 16.1. 2017.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef
Mgr. Kadlec Pavol

