Zápisnica
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 3. 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. Informácie o prívlačovom preteku (1. liga LRU – prívlač)
5. Zakúpenie prístroja na meranie PH a množstva kyslíku vo vode
6. Príprava skúšobných testov pre nových členov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. 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: p. Šajdák, p. Gajdoš.

Výsledok hlasovania :
Za – 7

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 – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 4:
V tomto bode vystúpil hlavný hospodár p. Šajdák, ktorý informoval prítomných členov výboru o konaní
prívlačových pretekov na revíroch našej MO SRZ v Púchove. Pretek sa bude konať na revíroch č. 3 – 3040 – 4 –
1 Pružinka a č. 3 0120 – 4 – 1 Biela Voda. Termín 18. až 19. apríla 2020 je schválený odborom športovej
činnosti pri SRZ – Rada. Hlavný hospodár predbežne určil hranice pre konanie preteku nasledovne:
Revír č. 3 – 3040 – 4 – 1 Pružinka: Beluša – Visolaje
Revír č. 3 - 0120 – 4 – 1 Biela Voda: Hrabovka – Zbora

V konkrétnych lokalitách sa vyčlenení 2 x 700m pre konanie preteku, podľa aktuálnych podmienok na danom
revíri. Hranice pretekárskych sektorov budú vyznačené tabuľami a členovia MO SRZ v Púchove budú včas
informovaní o konaní preteku v konkrétnych lokalitách na členskej schôdzi, webovej stránke, facebukovej
skupine a oznamom v rybárskej skrinke pri Army pub v Púchove. Hlavný hospodár informoval o finančnom
zabezpečení preteku zo strany jednotlivých pretekárskych družstiev, čo v konečnom výsledku znamená 960,-€ na
násadu pstruha dúhového 300 kg, ktorým bude pred pretekom uskutočnené zarybnenie pre jednotlivé úseky
pretekárskej trate a 200,-€ z Rady SRZ za uskutočnenie pretekov. Nakoľko pravidlá prívlačových pretekov sú
jednoznačne stanovené systémom CHYŤ a PUSŤ, celá násada ostane v prospech domovskej organizácie
a našich rybárov. Oznam o pripravovaných pretekoch pripraví p. Kadlec.

Výsledok hlasovania :
Za – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 5:
Hlavný hospodár preniesol ponuku na zakúpenie prístroja multimeter HQ 40d, ktorý by mal slúžiť pri
hospodárskej činnosti na našich rybníkoch. ( meranie množstva kyslíka, PH ...). Používaním prístroja sa môže
zabrániť škodám pri zarybnení na jednotlivých revíroch.

Výsledok hlasovania :
Za – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 6:
Prítomných členov výboru p. Kadlec informoval o zmenách v pripravovaných testoch z rybárskeho minima
pre nových členov našej MO SRZ v Púchove. Do jednotlivých testov boli zapracované nové ustanovenia
a úpravy rybárskych predpisov. Testy boli odoslané na posúdenie a pripomienkovanie všetkým členom výboru.
Po schválení budú okruhy otázok zverejnené na webovej stránke organizácie.

Ad 7:
Hlavný hospodár informoval o potrebe zakúpenia diaľničnej známky a parkovacej karty pre služobné
motorové vozidlo Volswagen Transporter. Výbor nákup diaľničnej známky a parkovacej karty schválil.

Výsledok hlasovania :
Za – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 8:
V tomto bode hl. hospodár MO SRZ v Púchove prečítal pozvánku na prezentáciu p. Jána Knapa na tému:
Návrat populácie pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční 4. apríla v Liptovskom Hrádku. Za
našu organizáciu sa prezentácie zúčastnia p. Novosad a p. Kadlec.

Výsledok hlasovania :
Za – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 9:
Do diskusie sa neprihlásil žiaden člen výboru. Tajomník tento bod programu ukončil.

Uznesenie č. 2/2020
p. Rovný Roman predniesol návrh uznesenia na schválenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za – 7

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ad 10:
Na záver tajomník p. Rovný Roman skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísal: p. Kadlec
Overovatelia zápisnice: p. Šajdák, p. Gajdoš

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

prítomný

Valach Jozef

Pokladník

prítomný

Mgr. Kadlec Pavol

Správa majetku

prítomný

Mierný Marián

Vedúci rybárskej stráže

Ing. Novosád Ľuboš

Brigádnická činnosť

prítomný

Ladecký Ján

Zástupca hospodára

prítomný

Ing. Šerý Miloš

Investičná činnosť

neprítomný

Šedý Radoslav

Vedúci detí a mládeže

ospravedlnený

ospravedlnený

Kontrolná komisia

Liška Jozef

Predseda kontrolnej komisie

Gajdoš Miroslav

Člen kontrolnej komisie

prítomný

Kodaj Jaroslav

Člen kontrolnej komisie

neprítomný

Hostia

neprítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 3. 2. 2020 kancelárii MO SRZ v Púchove.

Výbor MO SRZ v Púchove:

A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 7 členov, výbor je uznášania schopný.

B - SCHVAĽUJE : a. funkciou zapisovateľa: p. Kadleca
b. overovateľov zápisnice a uznesenia : p. Šajdáka, p. Gajdoša
c. program zasadnutia
d. jednotlivé úseky revírov Pružinka a Biela Voda pre prívlačové preteky 1. Liga LRU –
prívlač a postup pri oboznámení s obmedzením počas konania preteku
e. zakúpenie prístroja multimeter H
f. zakúpenie parkovacej karty a diaľničnej známky pre služobné motorové vozidlo
Volswagen Transporter
d. termín budúceho zasadnutia výboru 10. 2. 2020

C- BERIE NA VEDOMIE:
Účasť p. Novosada a p. Kadleca na prezentácii Jána Knapu v Liptovskom Hrádku.

