Zápisnica
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 10.2. 2020 v kancelárii MO SRZ v Púchove.
--------------------------------------------------------------- -------------Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1

Program : 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Doplnenie a schválenie programu zasadnutia výboru
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Rozpočet MO SRZ v Púchove za rok 2019
6. Návrh rozpočtu MO SRZ v Púchove pre rok 2020
7. Informácie z disciplinárnej komisie
8. Detské preteky
9. Školenie a skúšky nových členov
10. Rôzne
11. Uznesenie
12. Záver

Ad 1:
privítal prítomných členov výboru MO SRZ v Púchove, členov kontrolnej

Tajomníkp. Rovný

komisie, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.

Ad 2:
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Kadlec, overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Piška, p. Mierny.

Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 3:
Tajomník p. Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Členovia výboru program zasadnutia
schválili bez pripomienok.

Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 4:
Tajomník p. Rovný, prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove.
Skonštatoval, že uznesenia sú splnené.

Ad 5:
V tomto bode vystúpil p. Piška, ktorý oboznámil členov výboru s čerpaním rozpočtu MO SRZ v Púchove za rok
2019. Porovnal plánované položky so skutočnými výdajmi. Skonštatoval, že naša MO SRZ v Púchove
hospodárila so ziskom 6 402,-€. Tieto finančné prostriedky budú zakomponované do návrhu rozpočtu pre rok
2020.

Ad 6:
Návrh nového rozpočtu našej MO SRZ pre rok 2020 predniesol p. Piška. Jednotlivé položky boli konzultované
členmi výboru, kontrolnou komisiou a upravené tak, aby MO hospodárila s vyrovnaným rozpočtom. Návrh
rozpočtu bude predložený na schválenie počas členskej chôdze našej MO SRZ. Výbor návrh rozpočtu schválil
hlasovaním.

Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 7:
Prítomných členov výboru informoval p. Liška o aktuálnych disciplinárnych konaniach a uložených
disciplinárnych trestoch. Za priestupok pri love – nevyznačený začiatok lovu v povolení na lov v kaprových
vodách bude náš člen riešený na Okresnom úrade. Za privlastnenie šťuky severnej, ktorá nedosahovala
najmenšiu lovnú mieru bol členovi našej MO SRZ disciplinárnou komisiou uloženédisciplinárne opatrenie –
nevydanie povolenia na rybolov počas doby 3 rokov.

Ad 8:
Vedúci detí a mládeže p. Šedý predložil návrh, aby sa jarné detské rybárske preteky uskutočnili na revíri č. 3 –
4030 – 1 – 1 Štrkoviská Horenická Hôrka (číslo 3). Svoj návrh podložil požiadavkou rodičov z Lednických
Rovní a vedúcim rybárskeho krúžku v tejto obci. Za bezpečnosť pri súťaži bude zodpovedať výhradne zákonný
zástupca loviaceho dieťaťa. Výbor hlasovaním schválil zmenu miesta jarných detských rybárskych pretekov.
Zároveň poveril p. Šedého prípravou preteku a vypracovaním propozícií pre detský pretek. Výbor odsúhlasil
financovanie jarného detského preteku nasledovne: Ceny pre najlepších pretekárov 250,-€, suma určená pre
občerstvenie

( balíčky) 300,-€.

Výsledok hlasovania :
Za – 6

Proti – 0

Zdržal sa – 2

Ad 9:
Tajomník p. Rovný oboznámil členov výboru s prípravou a organizáciou školenia a skúšok pre nových členov
našej MO SRZ. Zápis a školenie sa uskutoční dňa 16. 2. 2020 a skúšky sa uskutočnia 23. 2. 2020v kancelárii
MO SRZ v Púchove.
Lektori a skúšobná komisia: p. Piška, p. Mierny, p. Šajdák, p. Liška, p. Valach, p. Rovný.

Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 10:
V bode rôzne vystúpil p. Šedý, ktorý informoval členov výboru o zámere uskutočniť na našom revíri VN
Ihrište počas jesenného obdobia detský prívlačový pretek. Výbor poveril p. Šedého vypracovaním propozícií
detského prívlačového preteku. Po ich vypracovaní a schválení, bude určený termín a miesto.

Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3/2020
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za – 8

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 12:
Na záver tajomník p. Rovný Roman skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísal: p. Kadlec
Overovatelia zápisnice: p. Piška, p. Mierny

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove konaného dňa 3.2.2020

Ing. Piška Dalibor

Podpredseda, čistota vôd

prítomný

Rovný Roman

Tajomník

prítomný

Šajdák Rastislav

Hlavný hospodár

Valach Jozef

Pokladník

prítomný

Mgr. Kadlec Pavol

Správa majetku

prítomný

Mierný Marián

Vedúci rybárskej stráže

prítomný

Ing. Novosád Ľuboš

Brigádnická činnosť

prítomný

Ladecký Ján

Zástupca hospodára

prítomný

Ing. Šerý Miloš

Investičná činnosť

ospravedlnený

Šedý Radoslav

Vedúci detí a mládeže

ospravedlnený

prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef

Predseda kontrolnej komisie

prítomný

Gajdoš Miroslav

Člen kontrolnej komisie

prítomný

Kodaj Jaroslav

Člen kontrolnej komisie

ospravedlnený

Hostia

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 10. 2. 2020 kancelárii MO SRZ v Púchove.

Výbor MO SRZ v Púchove:

A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 8 členov, výbor je uznášania schopný.

B - SCHVAĽUJE : a. funkciou zapisovateľa: p. Kadleca
b. overovateľov zápisnice a uznesenia :p.Pišku, p. Mierneho
c. program zasadnutia
d. návrh rozpočtu MO SRZ v Púchove pre rok 2020
e. zmenu miesta konania jarných detských pretekov, revír č.3 – 4030 – 1 – 1
ŠtrkoviskáHorenická Hôrka (číslo 3).
f. rozpočet určený pre zakúpenie cien a občerstvenie pre účastníkov detských rybárskych
pretekov v sume 250,-€ a 300,-€
g. poveruje p. Šedého vypracovaním propozícií pre detské rybárske preteky na revíri č.3 –
4030 – 1 – 1 ŠtrkoviskáHorenická Hôrka (číslo 3).
h. poveruje p. Šedého vypracovaním propozícií detských prívlačových pretekov
i. lektorov a skúšobnú komisiu pre skúšky nových členov našej MO SRZ v Púchove
j. termín zasadnutia výboru 2. 3. 2020

C- BERIE NA VEDOMIE:
Informácie o doručenej a odoslanej pošte
Plnenie rozpočtu našej MO SRZ za rok 2019
Informácie o disciplinárnych konaniach
Prípravu a organizáciu skúšok nových členov

