Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 29.5. 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./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Rybolovný agregát
Filter na pitnú vodu
Neporiadok v okolí chaty
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: p. Šajdák Rastislav, Mgr. Kadlec Pavol.
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 26.4.2017
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 dohodol vyskúšanie rybolovného agregátu, o ktorý má naša organizácia záujem.
Po kladných skúškach tento typ agregátu zakúpime.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 30/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Správca chaty p. Hriadeľ Jaroslav informoval členov výboru o probléme s čistotou vody na chate, ktorá vznikla po
navŕtaní studne na susednom pozemku. Pre skvalitnenie vody navrhol výboru zakúpenie filtra na pitnú vodu v cene 150,-€ aj
s montážou.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 31/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 8
Pán Hriadeľ Jaroslav informoval výbor o neporiadku v okolí chaty v Ihrišťoch, ktorý spôsobil majiteľ susednej chaty pri
úpravách svojho pozemku. Výbor poveril Mgr. Kadleca na napísanie a odoslanie oficiálnej sťažnosti majiteľovi susednej
chaty, nakoľko ide o neustále nezhody s týmto susedom.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 32/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 9
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 3.07. 2017 o 17:30 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie informoval hlavný hospodár p. Šajdák o došlej násade lipňa a pstruha potočného rýchleného.
Násada pstruha potočného rýchleného bola z dôvodu úhynu reklamovaná u dodávateľa.
V ďalšom bode diskusie informoval predseda Ing. Kalus Jozef o podmienkach prestupu z jednej organizácie do druhej.
Ďalej predseda informoval členov výboru o zaslaní podkladov k zverejneniu 2 % dane z príjmu v Obchodnom vestníku.
V ďalšom bode diskusie sa Mgr. Kadlec a Ing. Kalus dohodli, že pôjdu spoločne objednať elektrocentrálu.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0
Uznesenie č. 33/2017

Zdržal sa - 0

Termín: v texte

Zodpovedný: v texte

K bodu 10
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 8
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 11
Na záver predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným
a hosťovi za účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: p. Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 29.05.2017
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
ospravedlnený

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie

prítomný
prítomný
PN

Hostia
Hriadeľ Jaroslav

Správca chaty v Ihrišťoch

prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 29.05. 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: p. Šajdák Rastislav, Mgr. Kadlec Pavol.
c/ zakúpenie filtra na pitnú vodu na chatu v Ihrišťoch.
d/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : Mgr. Kadleca na napísanie oficiálnej sťažnosti majiteľovi pozemku susediaceho s chatou v Ihrišťoch.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 30/2017
Uznesenie č. 31/2017
Uznesenie č. 32/2017
Uznesenie č. 33/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 29.5. 2017.
Overovatelia Uznesenia: p. Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol

