Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 5.3. 2018 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./

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia výboru
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Zhodnotenie školenia a skúšok nových členov
Nákup pomôcok pre rybársku stráž
Mimoriadne zasadnutie rady
Štatistika úlovkov
Plnenie rozpočtu za rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Členská schôdza, voľby výboru
Rôzne
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
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman,
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Kalus Jozef, p. Šajdák Rastislav, p. Mierný Marián.
Výsledok hlasovania :
Za – 10
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 – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 5.2.2018
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 bola jedna žiadosť o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii týkajúcej sa vybudovaniu rybníkov na chov rýb v Ďurďovom. Daná žiadosť bola postúpená
hlavnému hospodárovi, ktorý po preverení všetkých okolností, bude výbor informovať o zistených skutočnostiach.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 16/2018
K bodu 6
Školenia a skúšok sa zúčastnilo 49 žiadateľov o vstup do našej organizácie. Skúšok sa zúčastnilo 37 žiadateľov
v riadnom termíne a v náhradnom termíne testovalo 12 žiadateľov. Po vyhodnotení testov, ktoré boli žiadateľmi vyplnené
písomnou formou, výbor SRZ MO Púchov schválil 47 žiadostí o vstup do našej organizácie. Daný žiadatelia sa po uhradení
vstupného poplatku a povolenia na rybolov, stanú členmi našej organizácie. Výbor neschválil 2 žiadosti o vstup do našej
organizácie, lebo daní žiadatelia mali prekročený povolený počet nesprávnych odpovedí v skúšobnom teste.
Vedúci detí, p. Šedý Radoslav, pre budúce školenie nových členov, dostal za úlohu pripraviť školiaci poriadok pre nových
členov.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 17/2018
K bodu 7
Vedúci rybárskej stráže, p. Mierný pripravil predbežnú kalkuláciu na nákup pomôcok pre rybársku stráž. Jedná sa
o nákup svietidiel a obranných pomôcok vo výške 560,-€ pre aktívnych členov rybárskej stráže. Výbor daný nákup schválil
a poveril p. Mierneho na nákup daných pomôcok.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 18/2018

K bodu 8
Predseda Ing. Kalus, informoval prítomných členov výboru o priebehu legislatívneho procesu ohľadne návrhu zákona
o rybárstve ako aj vyhlášky.
K bodu 9
Hlavný hospodár p. Šajdák oboznámil výbor so štatistickými výsledkami úlovkov našich rybárov, ako aj rybárov
s iných organizácii na revíroch SRZ MO Púchov.
K bodu 10
Člen kontrolnej komisie Ing. Crkoň František predniesol správu o plnení rozpočtu za rok 2017. Výbor prednesenú
správu berie na vedomie.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 19/2018
K bodu 11
Ing. Crkoň František oboznámil členov výboru s návrhom rozpočtu pre rok 2018. Tento návrh rozpočtu na rok 2018
bude prednesený na schválenie na Členskej schôdzi. Výbor daný návrh rozpočtu na rok 2018 jednohlasne schválil.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 20/2018
K bodu 12
Predseda Ing. Kalus oboznámil členov výboru o programe členskej schôdze. Program členskej schôdze bol jednohlasne
schválený. Výbor poveril Mgr. Kadleca na vedenie členskej schôdze. Výbor, na základe počtu prijatých návrhov kandidátov
do výboru navrhol, aby sa na Členskej schôdzi volil 11 členný výbor a 3 členná kontrolná komisia.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 21/2018
K bodu 13
Člen kontrolnej komisie p. Gajdoš Miroslav, informoval výbor o kontrole pokladničnej knihy a skonštatoval, že
kontrolou pokladničnej knihy neboli zistené žiadne nedostatky.
Pán Mierný a Ing. Šerý si zobrali za úlohu preveriť možnosť použitia UV lampy na odhaľovanie podvodov pri
vypisovaní záznamu o dochádzke a úlovkoch.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 22/2018
K bodu 14
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude dňa 19.03. 2018 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 23/2018
K bodu 15
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 24/2018
K bodu 16
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
p. Šajdák Rastislav
p. Mierný Marián

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 5.3.2018
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
Člen výboru
Pokladník
Hlavný hospodár
Správa majetku
Tajomník + Brigádnická činnosť
Investičná činnosť
Šport a kultúrna činnosť, správca webu
Zástupca hospodára
Vedúci rybárskej stráže
Vedúci detí a mládeže

prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 5.3. 2018 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 10 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, p. Šajdák Rastislav, p. Mierný Marián.
c/ program zasadnutia.
d/ žiadosti o vstup nových členov do organizácie.
e/ nákup pomôcok pre rybársku stráž.
f/ rozpočet pre rok 2018.
g/ voliť 11 členný výbor a 3 člennú kontrolnú komisiu.
h/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : a/ hlavného hospodára pre zistenie skutočností ohľadne vybudovania chovných rybníkov.
b/ vedúceho detí a mládeže na vypracovanie školiaceho poriadku.
c/ vedúceho rybárskej stráže na nákup pomôcok pre ryb. stráž.
D – UKLADÁ : a/ vedúcemu detí a mládeže p. Šedému vypracovať školiaci poriadok.
b/ vedúcemu rybárskej stráže p. Miernemu nákup pomôcok pre rybársku stráž.
c/ p. Miernemu a p. Šerému preveriť možnosť použitia UV lampy pre odhaľovanie podvodov.
E - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 15/2018
Uznesenie č. 16/2018
Uznesenie č. 17/2018
Uznesenie č. 18/2018
Uznesenie č. 19/2018
Uznesenie č. 20/2018
Uznesenie č. 21/2018
Uznesenie č. 22/2018
Uznesenie č. 23/2018
Uznesenie č. 24/2018 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 5.3. 2018.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef
p. Šajdák Rastislav
p. Mierný Marián

