
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 22.09. 2016 od 17:00 do 19:30 hod. v Púchove. 
                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
Prítomný  :  podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1  
  
Program   :  1./   Otvorenie 
                    2./   Doplnenie a schválenie programu zasadnutia 
                    3./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                    4./   Kontrola uznesení 
                    5./   Informácia o doručenej a odoslanej pošte 
                    6./   Nový program pre databázu 
                    7./   Aktivovanie internetbankingu 
                    8./   Zmluva o prenájme pozemku medzi FISH&AGRO farma s. r. o. a SRZ MO Púchov 
                    9./   Splnomocnenie na zastupovanie 
                  10./   Schválenie cenín pre rok 2017 
                  11./   Jesenné preteky 
                  12./   Diskusia 
                  13./   Uznesenie  
                  14./   Záver 
                        
K bodu 1  
       Predseda Ing. Kalus Jozef privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie 
a skonštatoval, že zhromaždenie je uznášania schopné. 
 
K bodu 2 
       Pán Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Po doplnení programu zasadnutia prítomnými členmi výboru, 
výbor program zasadnutia schválil. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0 
 
K bodu 3 
       Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman  
overovatelia zápisnice a uznesenia sú:  Ing. Piška Dalibor, Ing. Kalus Jozef. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za – 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0 
 
K bodu 4 
       Kontrolu plnenia uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 5.09.2016 previedol 
p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia  sú splnené.  
 
K bodu 5 
       p. Ing. Piška Dalibor informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte. 
Do prijatej pošty pridal p. Mierný Upovedomenie o začatí trestného stíhania a Upovedomenie o vznesení obvinenia. 
Obe upovedomenia sa týkajú pytliaka, ktorého zadržal p. Mierný na revíri 3-4580-2 Váh č.10, ktorý lovil ryby v rybochode 
pod stavidlami v Dolných Kočkovciach. 
 
K bodu 6 
       Pán Rovný v spolupráci s p. Mikáčom zistia možnosti za akých sa bude dať nainštalovať nová databáza pre evidenciu 
členov MO SRZ Púchov. Ak to bude možné a hardvérové rozhranie počítača ktoré máme bude vyhovujúce, výbor schvaľuje 
nákup licencie na daný program. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za - 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                    Termín: ihneď             Zodpovedný: Rovný, Mikáč 
Uznesenie č. 57/2016 
 
K bodu 7  
       Pán Rovný navrhol aktivovať internetbanking k účtu v Slovenskej sporiteľni pre kontrolu platieb. Na tento účet platia 
rybári poplatky za povolenia na rybolov. Pri vydávaní povolenia na rybolov bude možné aktuálne skontrolovať došlé platby 
členov a tým sa stane vydávanie dokladov flexibilnejšie.  
  
K bodu 8  
        Rada Žilina na svojom zasadnutí konaného dňa 27.8.2016 prijala Uznesenie č.133/2016, ktorým schválila uzatvorenie 
zmluvy o práve vstupu na pozemok medzi FISH&AGRO farma a SRZ MO Púchov v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 



K bodu 9 
        Vedúci rybárskej stráže, p. Marián Mierný, požiadal výbor SRZ MO Púchov o splnomocnenie na zastupovanie našej 
organizácie zo zložkami činnými v trestnom konaní. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za - 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                     Termín: ihneď              Zodpovedný: výbor 
Uznesenie č. 58/2016 
 
K bodu 10  
         Výbor schválil ceny povolenia na rybolov pre rok 2017 ktoré zostávajú  nezmenené s výnimkou hosťovacích povolení. 
Cena hosťovacích povolení pre členov SRZ : 40 € týždenná hosťovacia povolenka a 10 € denná hosťovacia povolenka. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za - 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                     Termín: ihneď              Zodpovedný: výbor 
Uznesenie č. 59/2016 
                                            
K bodu 11  
         Príprava jesenných pretekov prebieha podľa plánu, tzn. občerstvenie je zabezpečené, ceny pre víťazov sú zabezpečené, 
ceny do tomboly sú pripravené. 
 
K bodu 12 
        V diskusii informoval vedúci rybárskej stráže p. Mierný o ďalšej nočnej kontrole, ktorá bola v spolupráci s členmi PZ 
Púchov. Daná kontrola prebehla bez konfliktov, neboli zistené žiadne závažné porušenia zákona o rybolove. 
Ďalej informoval, že člen rybárskej stráže odobral povolenie na rybolov, členovi MsO Bratislava, ktorý na revíri 3-2520 
Nosicko- Kočkovský kanál, lovil ryby na položenú a súčasne aj na prívlač.  
        V ďalšom bode diskusie predseda Ing. Kalus, požiadal vedúceho krúžku detí a mládeže p. Šedého, aby do budúceho 
zasadnutia výboru pripravil zoznam všetkých aktívnych krúžkov mladých rybárov v našej organizácii s menami a tel. 
kontaktom na vedúcich krúžkov. Tento zoznam odošle p. Mikáčovi na ich zverejnenie na našej webovej stránke.   
        V diskusii informoval hlavný hospodár p. Šajdák o vzniknutej kalamite na revíri 3-4580-2 Váh č. 10, bolo to tesne pod 
stavidlami v Dolných Kočkovciach. Povodie Váhu z dôvodu opráv na stavidlách na kanáli, prepúšťalo vodu cez staré koryto 
Váhu, čím sa zvýšila hladina vody a následne na to ryby vytiahli až po segmenty pod stavidlami. Po zastavení prietoku sa 
hladina prudko znížila a ryby uviazli v danom priestore. Dvaja rybári, ktorí tam boli v tom čase prítomní,  prenášali uviaznuté 
ryby v kameňoch späť do vody. Po zistení príčin sa hl. hospodárovi podarilo vybaviť, aby Povodie Váhu opätovne pustilo do 
starého koryta vodu a následne aby vodu zastavovali postupne, aby ryby mali možnosť opustiť daný priestor. 
Termín budúceho zasadnutia výboru je 10.10.2016 o 17: 00 hod. 
 
K bodu 13 
        p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za - 8                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                     Termín: ihneď              Zodpovedný: výbor 
 
K bodu 14 
       Predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za účasť.  
 
         
Zapísal: p. Rovný Roman 
 
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Piška Dalibor 
                                       p. Ing. Kalus Jozef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 22.09.2016 
 

Ing. Kalus Jozef Predseda prítomný 
Ing. Piška Dalibor Tajomník prítomný 
Valach Jozef Pokladník neprítomný 
Šajdák Rastislav Hlavný hospodár prítomný 
Mgr. Kadlec Pavol Správa majetku prítomný 
Rovný Roman Brigádnická činnosť prítomný 
Ing. Šerý Miloš Investičná činnosť neprítomný 
Miká č Miroslav Šport a kultúrna činnosť, správca webu prítomný 
Ladecký Ján Zástupca hospodára neprítomný 
Mierný Marián Vedúci rybárskej stráže prítomný 
Šedý Radoslav Vedúci detí a mládeže prítomný 
 

Kontrolná komisia 
 

Liška Jozef Predseda kontrolnej komisie neprítomný 
Gajdoš Miroslav Člen kontrolnej komisie prítomný 
Ing. Crkoň František Člen kontrolnej komisie neprítomný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 

 
 

U Z N E S E N I E 
 
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 22.09. 2016 v Púchove.     
 
Výbor SRZ MO Púchov 
 
A - KONŠTATUJE :  zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 8 členov, 
                                    tzn., že je uznášania schopné.  
                                    
B - SCHVAĽUJE  :  a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman. 
                                  b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú:  Ing. Piška Dalibor, Ing. Kalus Jozef. 
                                  c/ kúpu licencie na program pre databázu členov. 
                                  d/ splnomocnenie pre p. Mierneho na zastupovanie našej organizácie zo zložkami činnými v trestnom 
                                      konaní. 
                                  e/ ceny povolenia na rybolov pre rok 2017.    
                                  f/ termín ďalšieho zasadnutia výboru na 10.10.2016. 
       
C - UKLADÁ   :       a/ p. Rovnému a p. Mikáčovi preveriť možnosť inštalácie programu pre databázu. 
                                  b/ p. Šedému, aby do budúceho zasadnutia výboru pripravil zoznam všetkých aktívnych krúžkov 
                                      mladých rybárov. 
                                                                  
D - BERIE NA VEDOMIE :Uznesenie č. 57/2016  
                                              Uznesenie č. 58/2016 
                                              Uznesenie č. 59/2016 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 22.09. 2016. 
 
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef vr. 
                                        Ing. Piška Dalibor vr. 
 
 
 
 


