Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 2.09. 2019 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
Schválenie cien povolení na rok 2020
Termín a miesto konania mimoriadnej členskej schôdze
Jesenné preteky
Znečistenie rieky Lednica
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, 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 10.06.2019
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, všetky uznesenia sú splnené, alebo sa plnia (č.4/2019).
K bodu 5
Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Na základe zvýšenia cien za násadové ryby, výbor zvýšil cenu za miestne kaprové povolenie na 50,-€, a cenu za
miestne kaprové povolenie zľavnené na 37,- €. Ostatné ceny zostávajú nezmenené. Výbor SRZ MO Púchov schválil ceny
povolení na rok 2020.
Výsledok hlasovania :
Za – 8
Proti – 1
Uznesenie č. 16/2019

Zdržal sa – 0

K bodu 7
Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 13. júla 2019 prijala
Uznesenie č. 132/2019
Rada SRZ schvaľuje program Mimoriadneho snemu SRZ a počet dvoch delegátov na mimoriadny snem (1 náhradník) ako
pri volebnom sneme a jeho konanie v Žiline.
Na základe daných skutočností, výbor SRZ MO Púchov schválil termín na konanie Mimoriadnej členskej schôdze na 25.9.
2019 o 16:30 hod. v zasadačke SRZ MO Púchov, Svätoplukova 1015, Púchov (ubytovňa SISI za Políciou).
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 17/2019
Výbor navrhol delegátov na XIII. Mimoriadny snem SRZ p. Pišku a p. Rovného a náhradník p. Kadlec. Menovaný daný
návrh prijali.
Ďalej výbor navrhol pracovné komisie pre konanie Mimoriadnej členskej schôdze v tomto zložení:
Pracovné predsedníctvo: Ing. Piška, p. Šajdák, p. Rovný, Mgr. Kadlec.

Mandátová komisia: p. Gajdoš, p. Liška, Ing. Novosád.
Návrhová komisia: Ing. Pavlík,
Volebná komisia: Gargulák,
Overovatelia zápisnice a uznesenia: Ing. Novosád.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 18/2019
Uvedené komisie budú doplnené z prítomných členov MO SRZ na Mimoriadnej členskej schôdzi a schválené na
Mimoriadnej členskej schôdzi
K bodu 8
XV. ročník jesenných pretekov Petra Cipku sa bude konať 6.10.2019 na VN Ihrište (3-5070-1-1) horný rybník.
Riaditeľom preteku bol zvolený Mgr. Kadlec Pavol, hlavný rozhodca Ing. Novosád Ľuboš. Cena štartovného lístka je 7,-€.
Členovia výboru navrhli sumu 300,-€ na ceny pre víťazov.
Druhé kolo jesenných pretekov bude 19.10. 2019. Tretí kolo jesenných pretekov bude 20.10. 2019. Druhé a tretie kolo
pretekov nebudú samostatne vyhodnotené a sú iba pre členov SRZ MO Púchov.
Propozície na daný pretek pripraví hlavný hospodár p. Šajdák, štartovné lístky pripraví tajomník p. Rovný. Predaj lístkov
bude v kancelárii SRZ MO Púchov dňa 23.10.2019 a 30.10.2019 od 15:30 do 17:00 hodiny. Potom sa budú štartovné lístky
predávať 6.10.2019 na mieste pretekov. Číslovanie lovných miest bude vybrané náhodným losovaním v predvečer
preteku.(tzn. miesto č.1 bude pri hrádzi alebo v neresisku).
Bodovací pretek Púchovský pstruh bude 12.10.2019 na VN Ihrište (3-5070-1-1) horný rybník.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0
Uznesenie č. 19/2019

Zdržal sa – 0

K bodu 9
Výbor sa zaoberal informáciou od radových členov o znečistení vody na rieke Lednica. Dané znečistenie bolo
spôsobené spoločnosťou Rona a.s.. V danom úseku rieky nebol zaznamenaný úhyn rýb. Podpredseda Ing. Piška oboznámi
znečisťovateľa o dôsledkoch jeho konania, aby sa predišlo podobnému znečisťovaniu životného prostredia.
K bodu 10
Mgr. Kadlec Pavol informoval členov výboru o pripravovanom preteku II. Ligy LRU – prívlač v dňoch 7. a 8. 9. 2019
na revíri 3-4580-2-1 Váh č. 10 v úsekoch od Šport centra po privádzač na pravom brehu a od Záskalského potoka po
železničný most na ľavom brehu v čase od 8:00 do 18:00 hod.
Ďalej boli členovia výboru informovaní o zahradení všetkých možných prístupových ciest k rieke Váh zo smeru
Lednické Rovne.
Ďalej vedúci rybárskej stráže p. Mierný Marián informoval o vykonaných spoločných kontrolách v spolupráci
s policajnými zložkami. Pri spoločných kontrolách neboli zistené žiadne závažné priestupky.
Ďalej podpredseda Ing. Piška Dalibor referoval členom výboru informácie z porady funkcionárov trenčianskeho kraja.
K bodu 11
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 20/2019

Zdržal sa - 0

K bodu 10
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
Šajdák Rastislav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 10.06.2019

Ing. Piška Dalibor
Rovný Roman
Šajdák Rastislav
Valach Jozef
Mgr. Kadlec Pavol
Mierný Marián
Ing. Novosád Ľuboš
Ladecký Ján
Ing. Šerý Miloš
Šedý Radoslav

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

prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Kodaj Jaroslav

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

neprítomný
prítomný
ospravedlnený

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 10.06. 2019 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 9 členov, tzn., že je uznášania schopný.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovateľov zápisnice a uznesenia : Ing. Piška Dalibor, Šajdák Rastislav.
c/ program zasadnutia.
d/ ceny povolení na rybolov pre rok 2020.
e/ termín a miesto konania mimoriadnej členskej schôdze.
f/ delegátov a náhradníka, navrhnutých na zasadnutí výboru na mimoriadny snem SRZ.
g/ miesto a termín konania jesenných pretekov.
C – UKLADÁ : a/ tajomníkovi zverejniť výzvu na predkladanie delegátov a náhradníka na snem SRZ.
b/ tajomníkovi pripraviť štartovné lístky na jesenné preteky.
c/ hlavnému hospodárovi pripraviť propozície na jesenné preteky.
d/ podpredsedovi kontaktovať znečisťovateľa rieky Lednica.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 16/2019
Uznesenie č. 17/2019
Uznesenie č. 18/2019
Uznesenie č. 19/2019
Uznesenie č. 20/2019 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 10.06. 2019.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
Šajdák Rastislav

