
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 9. 3. 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.  Informácie o doručenej a odoslanej pošte 

       6.   Členská schôdza 

                    7.   Informácie z porady funkcionárov trenčianskeho kraja 

                    8.   Návrh nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Hôrka 

                    9.   Vyhodnotenie školenia a skúšok nových členov 

     10.   Plán brigádnickej činnosti  

                  11.   Návrh nájomnej zmluvy s SPF 

     12.   Rôzne 

                  13.  Uznesenie 

                  14.   Záver 

 

Ad 1: 

Tajomníkp. Rovný  privítal prítomných členov výboru MO SRZ v Púchove, členov kontrolnej 

komisie, skonštatoval, že výbor je uznášania schopný. 

Počet prítomných členov výboru 10. 

Výbor berie na vedomie počet prítomných členov. Výbor je uznášaniaschopný. 

 

Ad 2: 

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

 

Uznesenie č. 4/ 2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 10                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor poveruje funkciou zapisovateľa p. Kadleca, overovatelia zápisnice sú p. Piška. p. Mierny. 

 

Ad 3: 

Tajomník p. Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Členovia výboru program zasadnutia 

schválili bez pripomienok. 

Uznesenie č. 5/2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 10                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje program zasadnutia. 



Ad 4: 

       Tajomník p. Rovný, prečítal uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove. 

Skonštatoval, že uznesenia sú splnené.  

  

Výbor berie na vedomie informácie týkajúce plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 

Konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.  

 

Ad 5: 

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

 

Výbor berie na vedomie informácie o doručenej a odoslanej pošte. 

 

Ad 6: 

 Tajomník informoval členov výboru o prípravách členskej schôdze a organizačnom zabezpečení. Do 

ďalšieho zasadnutia  (30. 3. 2020) požiadal predložiť správy za jednotlivé odbory. Členská schôdza je plánovaná 

na 5. apríla 2020 v aule Spojenej  školy v Púchove. (Kolonka).  

 

Výbor berie na vedomie informácie o príprave členskej chôdze. 

 

Ad 7: 

 Porady funkcionárov organizačných zložiek trenčianskeho kraja sa zúčastnili p. Rovný a p. Kadlec. 

Tajomník p. Rovný informoval členov výboru o informáciách, ktoré predložili zástupcovia Trenčianskeho kraja 

v Rade SRZ.  

 

Výbor berie na vedomie informácie z porady funkcionárov Trenčianskeho kraja. 

 

Ad 8: 

 V tomto bode informoval tajomník p. Rovný o dodatku k nájomnej zmluve medzi MO SRZ v Púchove 

a Pozemkovým spoločenstvom Hôrka. Dodatok sa týka uhradenia dane za pozemky pod vodnými plochami 

ktoré využívame a obhospodarujeme. Výboru doporučil dodatok k zmluve schváliť a uhradiť dane za daný 

pozemok z rozpočtu MO SRZ. 

 

Uznesenie č.6/2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 10                      Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje dodatok k zmluve o prenájme s Pozemkovým spoločenstvom Hôrka. Schvaľuje 

uhradenie dane za predmetné plochy.  

 

Ad 9: 

Tajomník p. Rovná vyhodnotil skúšky nových členov našej MO SRZ a skonštatoval, že školenie a aj 

samotné skúšky boli pripravené na vysokej úrovni. Poďakoval lektorom a členom skúšobnej komisie za prácu. 

Výbor berie na vedomie informácie o skúškach nových členov. 



 

Ad 10: 

 V tomto bode vystúpil referent pre brigádnicku činnosť p. Novosad, ktorý informoval členov výboru 

o pripravovanom pláne brígádnickej činnosti pre rok 2020 zameraný na kaprové revíry, pstruhové revíry, 

odchovné potoky. S presným plánom bude informovať výbor na ďalšom zasadnutí. 

 

Výbor berie na vedomie informácie o pláne brigádnickej činnosti. 

 

Ad. 11: 

 Tajomník p. Rovný prečítal  členom výboru návrh sumy za prenájom pozemkov pod revírom 3 – 4030 – 

1 – 1 Štrkoviská Horenická Hôrka. S návrhom nájomnej ceny, ktorú ponúkol SPF, výbor nesúhlasil a preto dal 

vypracovať znalecký posudok. Výbor navrhuje zaslať znalecký posudok na Slovenský pozemkový fond 

a vyrokovať zníženie sumy za prenájom. Výbor poveruje tajomníka p. Rovného, aby rokoval o nájomnej 

zmluve. 

Výbor berie na vedomie informácie o sume za prenájom pozemkov a poveruje p. Rovného rokovaťo novej 

sume, ktorá bude zhodná s znaleckým posudkom. 

 

Ad. 12: 

 Vedúci detí a mládeže p. Šedý informoval o prípravách jarných detských pretekov, o organizačnom 

zabezpečení a o dôvodoch, ktoré ho viedli k uskutočnenie jarných rybárskych pretekoch na revíry 3 – 4030 – 1 – 

Štrkoviská Horenická Hôrka.  

 Výbor sa uzniesol na sume za miestne kaprové a zväzové povolenia pre mládež do 15 rokov 

nasledovne: 

Miestne kaprové povolenie – 15,-€ 

Zväzové kaprové povolenie – 25,-€ 

 

Uznesenie č. 7/2020 

Výsledok hlasovania: 

Za – 10                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor stanovuje sumu za povolenie na rybolov pre deti do 15 rokov nasledovne: 

Miestne kaprové povolenie – 15,-€ 

Zväzové kaprové povolenie – 25,-€ 

 

 Ďalej v rozprave vystúpil hlavný hospodár p. Šajdák, ktorý informoval členov výboru o štatistike 

sčítania kormorána, o štatistike úlovkov hostí na našich rybárskych revíroch a úlovkov členov našej MO SRZ. 

Ďalej informoval o objednávkach rýb na zarybnenie našich revírov. Všetky podrobné informácie budú 

zverejnené na informačnej tabuli počas konania členskej schôdze a na našej webovej stránke. 

 

Výbor berie na vedomie informácie hlavného hospodára p. Šajdáka. 

 

 

 



Ad :13: 

 Tajomník p. Rovný predniesol návrh uznesenia na schválenie,  príloha č. 2. 
 

Výsledok hlasovania : 

Za - 10                     Proti – 0                               Zdržal sa - 0  

 
 

Ad 14: 

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 9.3.2020 

 

   

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 ospravedlnený 

Hostia 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 9. 3. 2020 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. Kadleca 

                                 b. overovateľov zápisnice a uznesenia : p. Pišku, p. Mierneho 

                                 c. program zasadnutia 

d. výbor schvaľuje dodatok k zmluve o prenájme s Pozemkovým spoločenstvom Hôrka.      

Schvaľuje uhradenie dane za predmetné plochy.  

e. výbor stanovuje sumu za povolenie na rybolov pre deti do 15 rokov nasledovne: 

Miestne kaprové povolenie – 15,-€ 

Zväzové kaprové povolenie – 25,-€ 

 

 

 

 

C- BERIE NA VEDOMIE:  

- Výbor berie na vedomie informácie o príprave členskej chôdze. 

- Výbor berie na vedomie informácie o skúškach nových členov. 

- Výbor berie na vedomie informácie z porady funkcionárov Trenčianskeho kraja. 

- Výbor berie na vedomie informácie o pláne brigádnickej činnosti. 

- Výbor berie na vedomie informácie o sume za prenájom pozemkov a poveruje p. Rovného 

rokovaťo novej sume, ktorá bude zhodná s znaleckým posudkom. 

- Výbor berie na vedomie informácie hlavného hospodára p. Šajdáka. 

 

   

 

 

 

 


