Zápisnica
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 13. 1. 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 uznesení
5. Informácia o doručenej a odoslanej pošte
6. Určenie termínov výdaja povolení na rybolov
7. Príprava skúšobných testov pre nových členov
8. Určenie termínov jarných rybárskych pretekov
9. Určenie termínu výročnej členskej schôdze
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Ad 1:
Tajomník p. Rovný

privítal prítomných členov výboru MO SRZ v Púchove, členov kontrolnej

komisie, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.

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

Výsledok hlasovania :
Za – 10

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 – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 4:
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa
21. 12. 2019 uskutočnil p. Rovný a skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené, alebo sa plnia.

Ad 5:
Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a doručenej pošte.

Ad 6:
Tajomník p. Rovný oboznámil členov výboru s návrhom termínov výdajov rybárskych povolení na rok
2020.
Termíny :

16. január, 30. január 2020
6. február, 13. február, 20. február 2020
5. marec, 12. marec, 19. marec 2020
2. apríl, 9. apríl, 30. apríl 2020

Výdaj rybárskych povolení sa bude konať v čase od 15,30 hod. – 17,00 hod.

Výsledok hlasovania :
Za – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 7:
Výbor poveril p. Kadleca, aby upravil testy z rybárskeho minima pre nových členov podľa platnej
legislatívy a zapracoval do testov domáci rybolovný poriadok platný pre rok 2020.
Termín: do 16. 2. 2020
Zodpovedný: p. Kadlec

Ad 8:
Hlavný hospodár MO SRZ v Púchove p. Šajdák, oboznámil členov výboru s návrhom termínov a miestom
konania jarných rybárskych pretekov.
Detské rybárske preteky: 8. máj 2020, revír č. 3 – 4161- 1 – 1 Štrkovisko Odhánky
Rybárske preteky pre dospelých členov: 17. a 24. máj 2020, revír č. 3 – 4030 -1 – 1 Štrkoviská Horenická Hôrka

Výsledok hlasovania :
Za – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 9:
Výbor na svojom zasadnutí sa zaoberal prípravou výročnej členskej schôdze. Stanovil termín konania
výročnej členskej schôdze na 5. apríl 2020 (12. Apríl 2020). Miesto a deň konania členskej
dané

až po rokovaní s riaditeľkou SOŠ v Púchove (Kolonka).

Výbor

schôdze bude

poveril podpredsedu MO SRZ

v Púchove p. Ing. Pišku, aby rokoval s riaditeľom školy o možnosti uskutočnenia schôdze v priestoroch školy.

Výsledok hlasovania :
Za – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 11:
Hlavný hospodár p. Šajdák oboznámil členov výboru s možnosťou uskutočnenia prívlačových pretekov na
revíroch našej organizácie. Predniesol návrh zarybnenia, ktoré by bolo hradené z poplatku za štartovné
jednotlivými súťažnými družstvami. Pretek by sa konal na revíroch č. 3 – 3040 – 4 – 1 Pružinka a č. 3 0120 – 4
– 1 Biela Voda. Zarybnenie by bolo uskutočnené pstruhom dúhovým, ktorý by ostal v revíri, nakoľko
pretekárom neumožňujú pravidlá privlastniť si ulovené ryby. Termín konania pretekov bude daný po schválení
na zasadnutí Odboru športovej činnosti pri Rade SRZ v Žiline.

Výsledok hlasovania :
Za – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1/2020
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.

Výsledok hlasovania :
Za – 10

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 13:
Na záver tajomník p. Rovný Roman skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísal: p. Kadlec
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Piška, p. Gajdoš

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove konaného dňa 13. 1. 2020

Ing. Piška Dalibor

Podpredseda, čistota vôd

prítomný

Rovný Roman

Tajomník

prítomný

Šajdák Rastislav

Hlavný hospodár

prítomný

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

prítomný

Šedý Radoslav

Vedúci detí a mládeže

prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef

Predseda kontrolnej komisie

prítomný

Gajdoš Miroslav

Člen kontrolnej komisie

prítomný

Kodaj Jaroslav

Člen kontrolnej komisie

prítomný

Hostia

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 13. 1. kancelárii MO SRZ v Púchove.

Výbor MO SRZ v Púchove:

A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 10 členov, výbor je uznášania schopný.

B - SCHVAĽUJE : a. funkciou zapisovateľa: p. Kadlec
b. overovateľov zápisnice a uznesenia : p. Ing. Piška, p. Gajdoš
c. program zasadnutia
d. termíny a miesto rybársky pretekov pre deti a dospelých členov MO SRZ v Púchove
e. termíny a čas vydávania povolení na rybolov v roku 2020
f. možnosť usporiadať na revíri č. 3 – 3040 – 4 – 1 Pružinka prívlačové preteky
d. termín budúceho zasadnutia výboru

C – POVERUJE : a. Podpredsedu MO SRZ p. Ing. Pišku rokovať s riaditeľom SOŠ v Púchove ohľadom
možnosti konania výročnej členskej chôdze v priestoroch školy.
b. p. Kadleca upraviť testové otázky pre skúšky nových členov podľa platnej legislatívy
a domáceho

rybolovného poriadku.

D - BERIE NA VEDOMIE

Uznesenie č. 1/2020 zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove konaného dňa 13. 1. 2020.

Overovatelia uznesenia: Ing. Piška Dalibor, p. Gajdoš

