Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 09.07. 2018 v Púchove.
--------------------------------------------------------------- ----------------------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Informácie z porady predsedov a tajomníkov TN kraja
Informácie o disciplinárnom konaní
Odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu
Výzva na vykonanie mimoriadnej členskej schôdze
Rôzne
Uznesenie
Záver

K bodu 1
Tajomník p. Rovný Roman privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie
a skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.
K bodu 2
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman,
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, Mgr. Kadlec Pavol.
Výsledok hlasovania :
Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa - 0
K bodu 3
Po doplnení programu zasadnutia, prítomnými členmi výboru, p. Rovný predniesol návrh programu na schválenie
výboru. Členovia výboru program zasadnutia schválili.
Výsledok hlasovania :
Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 04.06.2018
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 5
Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Tajomník p. Rovný Roman a Ing. Kalus Jozef, informovali členov výboru o porade predsedov a tajomníkov MO a MsO
SRZ Trenčianskeho kraja, ktorá sa konala 26.6.2018 v Trenčianskej Turnej.
K bodu 7
Predseda Kontrolnej komisie p. Liška Jozef informoval členov výboru o disciplinárnom konaní proti nášmu členovi P.J.
z Dubnice nad Váhom, ktorý sa dopustil disciplinárneho previnenia tým, že v pstruhových vodách lovil viac ako tri dni
v týždni. Disciplinárna komisia brala do úvahy, že daný člen bol v roku 2016 disciplinárne potrestaný, teda išlo u daného
člena o opätovné porušenie zákonných ustanovení a zásad vyplývajúcich zo zákona o rybárstve a uložila danému členovi
disciplinárne opatrenie, nevydanie povolenia na rybolov na dobu troch rokov.
K bodu 8
V prijatej pošte bolo odvolanie nášho člena P.J. z Dubnice nad Váhom proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Výbor
dané rozhodnutie disciplinárnej komisie prerokoval a schválil rozhodnutie disciplinárnej komisie.
Za - 6
Proti – 0
Uznesenie č. 51/2018

Zdržal sa - 0

Výbor odvolanie nášho disciplinárne potrestaného člena P.J. z Dubnice nad Váhom prerokoval a zamietol v plnom rozsahu.
Rozhodnutie výboru napíše a odošle tajomník p. Rovný Roman.
Za zrušenie disciplinárneho rozhodnutia- 0
Uznesenie č. 52/2018

Proti zrušeniu disciplinárneho rozhodnutia – 6

Zdržal sa - 0

K bodu 9
Na základe výzvy sekretariátu Rady Žilina o vykonanie doplňujúcich volieb a o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze,
výbor schválil program mimoriadnej členskej schôdze. Výbor schválil termín a miesto konania mimoriadnej členskej schôdze
na 27.7.2018 o 8:30 hod. v zasadačke MO SRZ Púchov.
Pozvánku napíše a na sekretariát Rady Žilina odošle tajomník p. Rovný Roman.
Za - 6
Proti – 0
Uznesenie č. 53/201

Zdržal sa - 0

K bodu 10
Pán Šajdák informoval výbor o extrémnom zakalení vody na VN Balatón v dôsledku prívalového dažďa na ktorý ho
upozornil p. Rovný. Pre nedostatok kyslíka vo vode sa začali dusiť zubáče. Páni Ptáček, Rovný, Šajdák a Filiač dané ryby
podberákmi odlovili a vypustili do Váhu.
Ďalej p. Šajdák informoval výbor o vykonanom ichtyologickom prieskume na Pružinke, ktorí nariadilo ministerstvo
životného prostredia.
Mgr. Kadlec požiadal o poskytnutie rybárskeho auta v termíne 24.-26. 8. 2018 na rybárske preteky. Výbor poskytnutie
auta schválil, ak v tom čase nebude rybárske auto potrebné na hospodárske účely( výlov, dovoz krmiva a iné).
Za - 6
Proti – 0
Uznesenie č. 54/2018

Zdržal sa - 0

K bodu 11
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Za - 6
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 55/2018
K bodu 12
Na záver tajomník p. Rovný Roman skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Ing. Piška Dalibor
Mgr. Kadlec Pavol

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 09.07.2018
Ing. Kalus Jozef
Ing. Piška Dalibor
Rovný Roman
Šajdák Rastislav
Valach Jozef
Mgr. Kadlec Pavol
Mierný Marián
Ing. Novosád Ľuboš
Ladecký Ján
Ing. Šerý Miloš
Šedý Radoslav

Predseda
Podpredseda, čistota vôd
Tajomník
Hlavný hospodár
Pokladník
Správa majetku
Vedúci rybárskej stráže
Brigádnická činnosť
Zástupca hospodára
Investičná činnosť
Vedúci detí a mládeže

prítomný/nehlasoval
prítomný
prítomný
prítomný/nehlasoval
prítomný
prítomný
ospravedlnený
ospravedlnený
prítomný
ospravedlnený
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

prítomný
prítomný
ospravedlnený

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 09.07. 2018 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 6 členov, tzn., že je uznášania schopný.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Piška Dalibor, Mgr. Kadlec Pavol.
c/ program zasadnutia.
d/ rozhodnutie disciplinárnej komisie vo veci nášho člena P.J..
e/ program, termín a miesto konania mimoriadnej členskej schôdze.
e/ poskytnutie rybárskeho auta Mgr. Kadlecovi.
C – ZAMIETA

: a/ odvolanie nášho člena P.J. proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie.

D – UKLADÁ

: a/ tajomníkovi p. Rovnému napísať a odoslať p. P.J. rozhodnutie vo veci odvolania proti disciplinárnemu
rozhodnutiu.
b/ tajomníkovi p. Rovnému napísať a odoslať na Radu Žilina pozvánku na mimoriadnu členskú
schôdzu.

E - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 51/2018
Uznesenie č. 52/2018
Uznesenie č. 53/2018
Uznesenie č. 54/2018
Uznesenie č. 55/2018 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 09.07. 2018.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
Mgr. Kadlec Pavol

