
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove, konaného dňa 10. 9. 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.   Výročná členská schôdza 

                   7.   Jesenné rybárske preteky 

                   8.  Mimoriadne zhoršenie kvality vôd – Lazy pod Makytou 

      9.  Valné zhromaždenie – SLOVRYB 

     10. Rôzne 

     11. Uznesenie 

                  12. 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 7. 

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. Šajdák. 

 

Uznesenie č. 9 / 2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

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

 

Ad 3: 

Tajomník p. Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Na návrh p. Šajdáka bol doplnený 

bod programu – Mimoriadne zhoršenie kvality vôd – Lazy pod Makytou.  

 

Uznesenie č. 10 /2020 

Výsledok hlasovania :  

Za – 7                       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, alebo sa priebežne plnia.  

  

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. Dňa 

19. 9. 2020 sa koná zasadnutie Rady Žilina, ktorá vydá stanovisko k organizovaniu členských schôdzí. Členská 

schôdza MO SRZ v Púchove sa bude konať na základe aktuálnej epidemiologickej situácia a uznesení Rady  

Žilina. 

 

Výbor berie na vedomie informácie o príprave členskej chôdze. 

 

Ad 7: 

 Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie sa Jesenné rybárske preteky – Memoriál Petra Cipku 

neuskutočnia. Násada rýb na tento pretek bude rozdelená do ostatných revírov MO SRZ (okrem VN Ihrište č.1 

a 2) a násada pstruha dúhového sa vysadí do oboch rybníkov VN Ihrište č. 1,2. 

 

Uznesenie č. 11 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje zrušenie Jesenných rybárskych pretekov – Memoriál Petra Cipku. Výbor schvaľuje 

prerozdelenie násad do revírov MO SRZ v Púchove. Za prerozdelenie násady zodpovedá hlavný 

hospodár. 

 

Ad 8: 

Hlavný hospodár informoval o mimoriadnom znečistení vôd – Lazy pod Makytou. Stavebná firma pri 

rekonštrukcii betónového oplotenia znečistila vyplaveným betónom úsek dlhý približne 800m. Následkom čoho 

sa zvýšilo PH vody a to spôsobilo úhyn približne 50 ks pstruha potočného a 1000 ks slíža severného. Ďalšie 

otrávené ryby sa nachádzali v splavoch, kde sa nedal presne určiť počet a ani druh.  

Hlavný hospodár telefonicky oznámil znečistenie na Inšpektorát životného prostredia Žilina a Políciu 

SR, ktorá začala riešiť vzniknutú situáciu. Inšpekcia požiadala hlavného hospodára p.Šajdáka o odber vzoriek 

povrchovej vody z toku Biela Voda a zároveň ohlásila udalosť na RPVS Púchov, ktorý po príchode odobrali 

vzorky uhynutých rýb na rozbor. Vzniknutá škoda bude uhradená firmou, ktorá spôsobila znečistenie. 



A dňa 31. 8. 2020 bol hlavný hospodár p. Šajdák upozornený obyvateľmi obce Záriečie na vypustenie 

vôd spôsobujúcich  zápach  nad mostom k železničnej stanici. Údajne ide o opakovaný jav. Úhyn rýb nebol 

zistený. 

Pri kontrole toku boli zistené úniky odpadových vôd z budov základnej školy v obci Záriečie. Výbor navrhuje 

poveriť hl. hospodára a p. Šerého konať v predmetnej veci.  

 

Uznesenie č. 12 /2020 

Výsledok hlasovania : 

Za - 7                     Proti – 0                               Zdržal sa - 0  

 

Výbor schvaľuje splnomocnenie pre hlavného hospodára MO SRZ v Púchove p. Šajdáka v konaní 

týkajúceho sa ohláseného mimoriadneho zhoršenia vôd na toku Biela Voda v k.ú. Lazy pod 

Makytou.Zároveň poveril Šajdáka a Šéryho preverením vyústení odpadových kanálov v obci Záriečie 

a komunikáciu s obecným úradom v obci Záriečie. 

 

Ad 9: 

  Dňa 10. 10. 2020 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti SLOVRYB a.s. ktorej akcionárom je 

SRZ a aj naša miestna organizácia. Výbor navrhuje za delegáta, ktorý bude zastupovať našu MO SRZ p. 

Rovného. 

 

Uznesenie č. 13 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

 

Výbor schvaľuje delegáta na valné zhromaždenie SLOVRYB a.s. p. Rovného. 

 

Ad10: 

  V tomto bode informoval výbor člen disciplinárnej komisie p. Liška o riešení priestupkov a uložených 

trestoch pre členov našej MO SRZ. 

  p. Piška informoval o komunikácii zo Sociálnou poisťovňou ohľadom 2% zaplatených daní a požiadal 

tajomníka MO SRZ, aby oslovil Sociálnu poisťovňu o doklady potrebné k zaregistrovaniu našej MO v zozname 

organizácií, ktorémôžuvýberať2% zaplatených daní. 

  p. Šajdák informoval o sústredení juniorskej reprezentácie SR LRU - prívlač, ktoré sa konalo v 

Púchove.  

  Na návrh člena výboru p. Novosáda sa výbor zaoberal vzniknutou situáciou pri rekonštrukcii 

železničnej trate Púchov – Žilina, ktorá v časti Kočkovsko - Nosický kanál zamedzila prístup k revíru. Výbor 

bude situáciu riešiť komunikáciou s zhotoviteľom stavby. 

 

Výbor berie na vedomie správu disciplinárnej komisie o disciplinárnych konaniach. 

Výbor berie na vedomie informáciu o konaní sústredenia juniorov LRU - prívlač v Púchove. 

 

 



Uznesenie č. 14 / 2020 

Výsledok hlasovania : 

Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor poveruje p. Rovného rokovať zo Sociálnou poisťovňou ohľadom potvrdení k 2% zaplatenej dane. 

 

Uznesenie č. 15 / 2020  

Výsledok hlasovania : 

Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa – 0 

Výbor schvaľuje p. Šerého, aby listom oslovil zhotoviteľa stavby a komunikoval s ním o zjednanie 

nápravy. 

 

 

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. Šajdák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru MO SRZ v Púchove konaného dňa 10. 9.2020 

 

   

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 ospravedlnený 

Ing. Novosád Ľuboš Brigádnická činnosť ospravedlnený 

Ladecký Ján Zástupca hospodára prítomný 

Ing. Šerý Miloš Investičná činnosť prítomný 

Šedý Radoslav Vedúci detí a mládeže ospravedlnený 

 

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 10. 9. 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.Pišku, p. Šajdáka 

                                 c. program zasadnutia 

 d. výbor schvaľuje zrušenie Jesenných rybárskych pretekov – Memoriál Petra Cipku 

a prerozdelenie násady rýb 

e. výbor poveruje p. Šajdáka konať ohľadom znečistenia Bielej Vody v obci Lazy pod            

Makytou 

 f. výbor schvaľuje p. Rovného ako delegáta na valné zhromaždenie SLOVRYB a.s.  

 g. výbor poveruje p. Rovného komunikovať so Sociálnou poisťovňou  

 h. výbor poveruje p. Šerého osloviť listom zhotoviteľa stavby Modernizácia železničnej trate        

Púchov – Žilina a riešením vzniknutej situácie na revíri Kočkovsko – Nosický kanál 

 

 

 

 

C- BERIE NA VEDOMIE:  

- Výbor berie na vedomie informácie o prijatej a odoslanej pošte. 

- Výbor berie na vedomie informácie o príprave členskej chôdze. 

- Výbor berie na vedomie informácie z disciplinárnej komisie. 

- Výbor berie na vedomie informácie sústredení juniorskej LRU –prívlač. 

   

 

 

 

 


