Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 19.03. 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./

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia výboru
Pohovor s kandidátmi
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Detské preteky
Schválenie kandidátky
Program členskej schôdze
Odkupovanie pozemkov pod revírmi
Plán zarybnenia 2018-2020
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii
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. Piška Dalibor, p. Šajdák Rastislav, p. Mierný Marián.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
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 – 9
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K bodu 4
Na zasadnutie výboru boli pozvaní noví kandidáti do výboru. Pohovoru sa zúčastnili dvaja kandidáti, jeden kandidát bol
pre pracovné povinnosti ospravedlnený. V krátkom pohovore, kandidáti informovali členov výboru o svojich doterajších
aktivitách v MO SRZ Púchov a predstavili svoje vízie pre prácu vo výbore. Výbor hlasoval o zaradení daných členov medzi
kandidátov pre voľby do výboru. Po pohovore, noví kandidáti do volieb opustili zasadanie výboru.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 25/2018
K bodu 5
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 05.03.2018
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že uznesenie č.17/2018 a č.18/2018 sa plní, ostatné uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 6
p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte. V prijatej pošte boli výpisy platieb z pošty a jedno
čestné prehlásenie nášho člena o strate dokladov.
K bodu 7
Jarné preteky detí sa budú konať na štrkoviskách Odhánky dňa 08.05.2018. Propozície pre dané preteky pripraví p. Šedý
v spolupráci s hlavným hospodárom p. Šajdákom. Tieto propozície predloží výboru na schválenie.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 26/2018
K bodu 8
Výbor schválil zoznam kandidátov pre voľby do výboru a kontrolnej komisie. Tajomník p. Rovný, dostal za úlohu
pripraviť zoznam kandidátov. Zoznam kandidátov dá do oznamov MO SRZ Púchov a odošle ho aj na sekretariát Rady Žilina.
Mgr. Kadlec pripraví volebné lístky pre voľbu výboru a kontrolnej komisie.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 27/2018

K bodu 9
Predseda Ing. Kalus, pripravil návrh programu pre konanie členskej schôdze. Výbor daný program prerokoval a po
úpravách, bol program členskej schôdze schválený.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 28/2018
K bodu 10
Pán Mierný informoval členov výboru, že bol aj s p. Rovným, na Zasadnutí obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
na ktorom bola prednesená žiadosť našej organizácie o odkúpenie časti pozemku pod vodnou hladinou Štrkoviská Horenická
Hôrka. Obecné zastupiteľstvo našu žiadosť schválilo po splnení podmienok v žiadosti. Tajomník p. Rovný v spolupráci s p.
Mierným, dali vypracovať geometrický plán a znalecký posudok k danému pozemku. Po vypracovaní daných dokumentov
ich odošlú na najbližšie Zasadnutie obecného zastupiteľstva Lednické Rovne na prerokovanie a schválenie.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 29/2018
K bodu 11
Hlavný hospodár p. Šajdák, vypracuje plán zarybnenia revírov pre roky 2018-2020, ktorý odošle tajomníkovi
p. Rovnému a ten ho po potvrdení odošle na sekretariát Rady Žilina.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 30/2018
K bodu 12
Hlavný hospodár p. Šajdák a Ing. Šerý preverili žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii rybo-chovného
zariadenia v Ďurďovom. Výbor žiadosti vyhovel pod podmienkou, že budú do projektovej dokumentácie doplnené naše
pripomienky. Odpoveď odošle tajomník.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 31/2018
K bodu 13
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude dňa 03.04. 2018 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 32/2018
K bodu 14
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 33/2018
K bodu 15
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
p. Mierný Marián

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 19.3.2018
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
ospravedlnený

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie

prítomný
prítomný
neprítomný

Hostia
Ing. Novosád Ľuboš
Václavík Juraj
Ing. Golítko Richard

kandidát do výboru
kandidát do výboru
kandidát do výboru

prítomný
prítomný
ospravedlnený

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 19.3. 2018 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 9 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, p. Mierný Marián.
c/ program zasadnutia.
d/ žiadosti kandidátov do výboru.
e/ termín pretekov detí.
f/ program členskej schôdze.
g/ postup pre odkúpenie pozemku.
h/ vyjadrenie k projektovej dokumentácii rybo-chovného zariadenia v Ďurďovom.
j/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : a/ tajomníka p. Rovného a p. Mierneho pre jednanie ohľadne kúpy pozemkov pod vodnou hladinou
Štrkovísk Horenická Hôrka.
b/ hlavného hospodára p. Šajdáka na vypracovanie propozícií k detským pretekom a plán zarybnenia.
D – UKLADÁ : a/ tajomníkovi p. Rovnému odoslať plán zarybnenia na Radu Žilina.
b/ tajomníkovi p. Rovnému pripraviť zoznam kandidátov do výboru a kontrolnej komisie.
c/ Mgr. Kadlecovi pripraviť volebné lístky pre voľby výboru a kontrolnej komisie.
E - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 25/2018
Uznesenie č. 26/2018
Uznesenie č. 27/2018
Uznesenie č. 28/2018
Uznesenie č. 29/2018
Uznesenie č. 30/2018
Uznesenie č. 31/2018
Uznesenie č. 32/2018
Uznesenie č. 33/2028 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 19.3. 2018.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav
p. Mierný Marián

