Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 28.10. 2019 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./

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Informácie z porady funkcionárov TN kraja
Vyhodnotenie pretekov
Informácie z pracovného stretnutia v Rona a.s.
Informácie z pracovného rokovania ohľadne čističky odpadových vôd v Lednických Rovniach
Jesenné zarybnenie
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: 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 02.09.2019
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 doručenej pošte. V doručenej pošte bola aj jedna žiadosť
nášho člena na odpustenie polovice disciplinárneho trestu. Táto žiadosť bola postúpená na rozhodnutie disciplinárnej komisii.
Ďalej bol v doručenej pošte list od disciplinárnej komisie v Pezinku, kde sa dopustil jeden náš člen disciplinárneho
previnenia. Toto oznámenie bolo odovzdané členovi disciplinárnej komisie.
Ďalej v prijatej pošte bol dodatok k nájomnej zmluve na nebytové priestory od firmy Gimax Logistics s.r.o. Tajomník p.
Rovný predniesol dodatok k nájomnej zmluve na schválenie prítomným členom výboru. Výbor daný dodatok schválil
jednohlasne.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 21/2019
K bodu 6
Podpredseda Ing. Piška a tajomník p. Rovný sa zúčastnili na porade funkcionárov TN kraja, ktorá sa konala dňa
21.10.2019 v Trenčíne. Podpredseda Ing. Piška informoval členov výboru o priebehu a prijatých návrhoch z danej porady.
K bodu 7
Mgr. Kadlec zhodnotil jesenné preteky veľmi pozitívne. Bolo predaných 194 štartovných lístkov. Zúčastnených na
pretekoch bolo 161 pretekárov. Mgr. Kadlec navrhol členom výboru zakúpiť nožnicový prístrešok pre konanie budúcich
pretekov. Tento prístrešok sa použije na vyhlasovanie výsledkov pretekov ako aj na prezentáciu tomboly pri ďalších
pretekoch a akciách poriadaných SRZ MO Púchov. Ing. Novosád sa ponúkol, že daný prístrešok zakúpi, keď bude v akcii.
Výbor daný nákup schválil.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 22/2019

K bodu 8
Podpredseda Ing. Dalibor Piška, informoval členov výboru o pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 14.10.2019
v spoločnosti Rona a.s.. Daného stretnutia sa zúčastnili aj hlavný hospodár p. Šajdák a tajomník p. Rovný. Zástupcovia
spoločnosti Rona a. s., výrobný riaditeľ p. Vrábel, vedúci energetiky a životného prostredia Ing. Kvasnica a Ing. Čechová,
vysvetlili zástupcom SRZ MO Púchov príčiny znečistenia rieky Lednica. Na základe nášho oznámenia o znečistení,
spoločnosť Rona a.s., prešetrila dôvod znečistenia a ubezpečili nás, že urobia nápravné opatrenia, aby k podobnému
znečistenie nedošlo. Toto znečistenie nemalo toxický charakter, jednalo sa o znečistenie kysličníkom železa..
K bodu 9
Dňa 17.10.2019 sa konalo pracovné rokovanie spojené s obhliadkou v čističke odpadových vôd v Lednických Rovniach
(ČOV). Rokovania za našu organizáciu sa zúčastnil tajomník p. Rovný a člen výboru Ing. Šerý. Zástupcovia ČOV
informovali zúčastnených o havarijnom stave čističky a o spôsobe opravy. Oprava bude trvať od 18.10 2019 do 06.12.2019.
V danom čase budú odpadové vody čistené na mechanickom stupni a následne po zriedení čistou vodou vypustené do Váhu.
K bodu 10
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav, informoval členov výboru o zarybnení našich revírov kaprom K2 a K3 aj
o vydaní zákazu lovu a privlastňovania nasadených druhov rýb.
K bodu 11
Hospodár odchovných rybníkov na Lednických Rovniach p. Mierný Marián, informoval o plánovanom výlove
odchovného rybníka v Lednických Rovniach.
Ďalej tajomník p. Rovný, vyzval všetkých členov výboru, aby do nasledujúceho zasadnutia výboru každý člen výboru
pripravil koncoročné správy za zverené sektory.
K bodu 12
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 25.11. 2019 o 17:15 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
Ďalej sa v diskusii prerokovali viaceré sťažnosti našich radových členov na to, že niektorí cudzí rybári, ktorí lovia na
našich miestnych vodách na základe zakúpeného hosťovacieho povolenia na rybolov, nerešpektujú odporučenie výboru
o hornej miere kapra a privlastňujú si generačné ryby. Výbor SRZ MO Púchov rozhodol danému členovi SRZ MsO Dubnica
nad Váhom nepredať hosťovacie povolenie na rybolov.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 23/2019
K bodu 13
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 24/2019

Zdržal sa - 0

K bodu 14
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 28.10.2019

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

prítomný
prítomný
ospravedlnený

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 28.10. 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/ dodatok k nájomnej zmluve za nebytové priestory.
e/ zakúpenie prístrešku.
f/ nepredať hosťovacie povolenie na rybolov pre člena SRZ MsO Dubnica nad Váhom.
g/ termín budúceho zasadnutia výboru.
C – UKLADÁ : a/ Ing. Novosádovi zakúpiť prístrešok.
b/ všetkým členom výboru pripraviť koncoročné správy.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 21/2019
Uznesenie č. 22/2019
Uznesenie č. 23/2019
Uznesenie č. 24/2019 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 28.10. 2019.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
Šajdák Rastislav

