Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 04.06. 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
Vyhodnotenie detských pretekov
Vyhodnotenie jarných pretekov dospelých
Preteky funkcionárov TN kraja
Rôzne
Diskusia
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: p. Gajdoš Miroslav, p. Šajdák Rastislav.
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
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 02.05.2018
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 5
Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Vedúci detí a mládeže p. Šedý Radoslav zhodnotil priebeh detských pretekov veľmi pozitívne. Pretekov sa zúčastnilo
viac ako 90% detí, ktoré navštevujú krúžky mladých rybárov pri MO Púchov. Poďakoval všetkým sponzorom a členom
výboru, za vecné dary a ceny pre ocenené deti.
K bodu 7
Jarné preteky dospelých, ktoré boli venované spomienke na dlhoročného hospodára p. Jozefa Kalmu, zhodnotil riaditeľ
daných pretekov Mgr. Kadlec Pavol. Na preteky bolo predaných 177 štartovných lístkov. Zúčastnených bolo 144 pretekárov.
Po skončení pretekov boli najúspešnejší rybári odmenený vecnými cenami. Potom prebehlo losovanie bohatej tomboly.
Veľké poďakovanie patrí sponzorom a členom výboru, za ceny ktoré boli v tombole.
K bodu 8
Pán Šajdák Rastislav informoval o pretekoch funkcionárov trenčianskeho kraja, na ktorých zastupovali našu organizáciu
aj pán Mierný a Rovný. Naše družstvo skončilo na peknom treťom mieste a vďaka účasti na preteku sa nám podarilo získať
kontakty na rybo chovné zariadenie a dojednať ďaleko nižšiu cenu násady na naše revíry a dokonca v priebehu týždňa
dohodnutou násadou aj zarybniť.
K bodu 9
Pán Mierný Marián, hospodár odchovných rybníkov Prúdy v Lednických Rovniach, informoval členov výboru o úhyne
zubáča na odchovných rybníkoch. Počet uhynutých zubáčov je cca 350 ks vo veľkosti od 15 do 30 cm. Príčinou úhynu bolo
prehriatie vody a tým znížený obsah kyslíka. Ten nastal pri slabom prietoku a následnom silnom zvýšení po prívalových
dažďoch, ktoré spôsobili zakalenie vody na rieke Lednica, kedy nebolo možné zvýšiť prítok do rybníkov.
Ďalej informoval členov výboru o zničených splavoch na rieke Lednica, ktoré rozbila prívalová voda po búrke a
požiadal o podporu pre našich členov, ktorí sa o splavy starajú.
Vedúci RS p. Mierný informoval o žiadosti adresovanej na policajný zbor v ktorej požiadal o pomoc pri ochrane našich
revírov. Vedenie PZ nám opäť vyšlo v ústrety a pomôže členom RS pri kontrolách.

K bodu 10
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude dňa 09.07. 2018 o 17:30 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 49/2018
K bodu 11
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 50/2018
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: p. Gajdoš Miroslav
p. Šajdák Rastislav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 04.06.2018
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
ospravedlnený
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
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 04.06. 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: p. Gajdoš Miroslav, p. Šajdák Rastislav.
c/ program zasadnutia.
d/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 49/2018
Uznesenie č. 50/2018 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 04.06. 2018.
Overovatelia Uznesenia: p. Gajdoš Miroslav
p. Šajdák Rastislav

