Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 3.04. 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./

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia výboru
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Detské preteky
Členská schôdza
Plán zarybnenia 2018-2020
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. Gajdoš Miroslav.
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 19.03.2018
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 5
Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Vedúci detí a mládeže p. Šedý poďakoval členom výboru, ktorí školili nových členov za ich čas a ochotu. Pán Šedý
navrhol pre jarné preteky detí sumu 250.-€, ktoré sa použijú na nákup hlavných cien pre víťazov a sumu 3,- € za balíček
s občerstvením pre každé dieťa. Balíčky s občerstvením zaistí p. Šedý.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 1
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 34/2018
K bodu 7
Predseda Ing. Kalus a tajomník p. Rovný predniesli jednotlivé správy na členskú schôdzu. Výbor dané správy schválil.
Výsledok hlasovania :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 35/2018
K bodu 8
Hlavný hospodár p. Šajdák oboznámil členov výboru o pláne zarybnenia z prostriedkov našej organizácie, ktorý bol
schválený hospodárskym aktívom. Zástupca hl. hospodára p. Ladecký vzniesol námietky proti plánu zarybnenia a požadoval
navýšenie zarybnenia na štrkoviská Odhánky, nakoľko sa tam budú konať jarné preteky. Hlavný hospodár p. Šajdák navrhol
aby sa na revír, kde sa budú konať kaprové preteky dospelých, zarybnilo v množstve 1000 kg mierového kapra a pre detské
preteky 300 kg mierového kapra nadplán zarybnenia pre daný revír.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 1
Zodpovedný: v texte
Uznesenie č. 36/2018
K bodu 9
Predseda Ing. Kalus, informoval členov výboru o odpredaji rybo-chovných rybníkov v Považskej Bystrici.
V ďalšom bode diskusie informoval hlavný hospodár p. Šajdák o výrube drevín v koryte Bielej vody v katastri Lúky, Ing.
Šerý informoval výbor o podanej sťažnosti na daný výrub.

K bodu 10
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 37/2018
K bodu 11
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. Gajdoš Miroslav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 03.04.2018
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
neprítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 3.4. 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. Piška Dalibor, p. Šajdák Rastislav, p. Gajdoš Miroslav.
c/ program zasadnutia.
d/ sumu na ceny pre detské preteky a sumu na občerstvenie detí.
e/ jednotlivé správy na členskú schôdzu.
f/ plán zarybnenia a nadplán zarybnenia pre kaprové preteky.
g/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C – UKLADÁ :p. Šedému nákup občerstvenia pre deti.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 34/2018
Uznesenie č. 35/2018
Uznesenie č. 36/2018
Uznesenie č. 37/2018 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 3.4. 2018.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
p. Šajdák Rastislav
p. Gajdoš Miroslav

