Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 25.11. 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
Doplnenie a schválenie programu zasadnutia výboru
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Informácie z XIII. mimoriadneho Snemu
Výlov odchovných rybníkov
Koncoročné správy za jednotlivé sektory
Preškolenie a skúšky mládeže
Termín školenia a skúšok nových členov
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
Tajomník p. Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru na schválenie. 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 28.10.2019
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.
K bodu 6
Podpredseda Ing. Piška a Mgr. Kadlec sa zúčastnili na XIII. mimoriadnom Sneme SRZ konanom dňa 23.11.2019 v
Žiline. Informovali prítomných členov výboru a kontrolnej komisie o celkovom priebehu daného snemu a o prijatých
uzneseniach Snemu.
K bodu 7
Hospodár odchovných rybníkov Prúdy v Lednických Rovniach, p. Marián Mierný, informoval členom výboru o
uskutočnenom výlove odchovného rybníka o rozlohe 0,3 ha. Za aktívnej pomoci brigádnikov sa podarilo vyloviť 426 ks
zubáča jednoročného (15 až 25 cm), 130 kg lieňa dvoj a trojročného (6 až 20 cm), kapríka jednoročného a bielej ryby.
Veľká vďaka všetkým brigádnikom za ich pomoc.
K bodu 8
Koncoročné správy za zverené sektory boli odovzdané.
K bodu 9
Dňa 24.11.2019 v kancelárii SRZ MO Púchov prebehlo školenie a preskúšanie mládeže prechádzajúcich z detí do
mládeže. Preskúšanie z rybárskych vedomostí previedol tajomník p. Rovný Roman a vedúci detí a mládeže p. Šedý
Radoslav.
K bodu 10
Členovia výboru určili predpokladaný termín školenia 16.2.2020 a skúšky nových členov na 23.2.2020. Presný termín
školenia a skúšok bude včas zverejnený na web stránkach a informačných tabuliach.

K bodu 11
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav podal členom výboru nasledovné informácie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo maximálnu a minimálnu mieru týchto druhov rýb:
kapor rybničný maximálna miera 70 cm platí pre všetky kaprové revíry SRZ MO Púchov,
pstruh dúhový a potočný minimálna miera 30 cm platí pre revíry 3-4580-2-1 a 3-2520-1-1,
lieň sliznatý minimálna miera 35 cm platí pre všetky kaprové revíry SRZ MO Púchov,
jeseter malý minimálna miera 70 cm platí pre revíry 3-4580-2-1 a 3-2520-1-1.
Ďalej hlavný hospodár informoval členov výboru o zarybnení kaprom rybničným VN Ihrište - horná nádrž, od
25.11.2019 do 22.12.2019 platí na danom revíre zákaz loviť a privlastňovať kapra rybničného.
Výbor poveril hlavného hospodára p. Šajdáka na vypracovanie domáceho rybolovného poriadku pre rok 2020.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Uznesenie č. 25/2019

K bodu 12
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 21.12. 2019 o 16:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
K bodu 13
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 26/2019

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 25.11.2019

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
ospravedlnený
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 25.11. 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/ termín budúceho zasadnutia výboru.
C – POVERUJE : hlavného hospodára p. Šajdáka pripraviť domáci rybolovný poriadok pre rok 2020.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 25/2019
Uznesenie č. 26/2019 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 25.11. 2019.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Piška Dalibor
Šajdák Rastislav

