
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 13.06. 2016 od 17:00 do 20:30 hod. v Púchove. 
                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
Prítomný  :  podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1  
  
Program   :  1./   Otvorenie 
                    2./   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
                    3./   Kontrola uznesení 

                      4./   Nákup nového PC do kancelárie MO 

                      5./   Návrh na obálku Kroniky 

                      6./   Nájom za štrkoviská Horenická Hôrka 

                      7./   Vrátenie disciplinárneho konania 

                      8./   Výročie založenia MO Púchov 
                    9./   Uznesenie 
                  10./   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 
       Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman,  
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Kalus Jozef, p. Ing. Piška Dalibor. 
      
Výsledok hlasovania :  
Za – 7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                                 

 
K bodu 3 
       Kontrolu plnenia uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 11.04.2016 previedol 
Ing. Piška Dalibor. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, alebo sú splnené.    
 
K bodu 4 
        Členovia výboru sa jednohlasne dohodli pre kúpu nového PC do kancelárie MO Púchov. Pán Šajdák oboznámil členov 
výboru s ponukou na kúpu notebooku v hodnote 350.-€. Členovia zasadnutia jednohlasne schválili nákup a p. Šajdáka 
poverili na kúpu notebooku v danej cenovej ponuke. K tomu bude zakúpený prepravný obal + optická myš. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za – 7                      Proti – 0                                  Zdržal sa - 0          Termín: ihneď                       Zodpovedný- p. Šajdák                                       
Uznesenie č. 40/2016 
   
K bodu 5 
        p.Mikáč a p. Šajdák pripravili fotografie na obálku kroniky. Prítomní členovia zasadnutia vybrali vhodné fotografie na 
obálku a zadnú stranu kroniky. Pán Šajdák odovzdá p. Mikáčovi zvolené fotografie. Pán Mikáč odošle návrh kroniky do 
tlačiarne. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za -7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0         Termín: ihneď                 Zodpovedný- p. Šajdák, p.Mikáč 
Uznesenie č. 41/2016 
                    
K bodu 6  
         Po rokovaní p. Rovného s predsedom Pasienkového a lesného spoločenstva - Urbárska obec Hôrka, p. Mgr. Horečným 
Marianom, sme sa dohodli, že p. Rovný, na najbližšom zasadnutí výboru SRZ MO Púchov, predloží navrhovanú cenu za 
prenájom pozemkov pod vodnou plochou Štrkoviská Horenická Hôrka na 100.-€ ročne. 
Členovia výboru navrhovanú sumu jednohlasne prijali. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za -7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                                            Zodpovedný- výbor 
Uznesenie č. 42/2016 
 
K bodu 7  
       Rozhodnutie disciplinárnej komisie vo veci rybára z Beluše, bolo výborom uznané za chybné a vrátené späť na 
disciplinárnu komisiu. Členovia výboru sa zhodli, že pretekári sa riadia zverejnenými propozíciami vydanými pre daný 
pretek, kde je jasne uvedené: Loviaci je povinný dodržiavať Zákon o rybárstve a Vykonávaciu vyhlášku. 
List disciplinárnej komisii napíše tajomník p. Ing. Piška Dalibor. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za -7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0             Termín: ihneď                       Zodpovedný- p.Ing. Piška 
Uznesenie č. 43/2016 



 
K bodu 8  
       Prítomný členovia výboru spísali zoznam navrhnutých členov na Čestné uznanie, ktoré bude odovzdané menovaným pri 
príležitosti 80. výročia organizovaného rybárstva v Púchove. Spomenutá oslava sa bude konať dňa 24.9.2016 v priestoroch 
reštaurácie Metropolis. 
K príležitosti osláv 80. výročia založenia SRZ  MO Púchov, p. Mgr. Kadlec objedná pre ocenených členov plakety a odznaky 
s krabičkou. 
  
Výsledok hlasovania :  
Za -7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0          Termín: ihneď                        Zodpovedný- p.Mgr. Kadlec 
Uznesenie č. 44/2016 
 
K bodu 9 
       p. Ing. Piška Dalibor predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2. 
 
Výsledok hlasovania :  
Za -7                       Proti – 0                                 Zdržal sa - 0                     Termín: ihneď              Zodpovedný: výbor 
 
K bodu 10 
       Predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za účasť.  
         
Zapísal: p. Rovný Roman 
 
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Kalus Jozef vr.  
                                       p. Ing. Piška Dalibor vr.   

                                                                        
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1 

 
 

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 13.06.2016 
 

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 neprítomný 
Ladecký Ján Zástupca hospodára prítomný 
Mierný Marián Vedúci rybárskej stráže prítomný 
Šedý Radoslav Vedúci detí a mládeže neprítomný  
 

Kontrolná komisia 
 

Liška Jozef Predseda kontrolnej komisie prítomný 
Gajdoš Miroslav Člen kontrolnej komisie neprítomný 
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 13.06. 2016 v Púchove.     
 
Výbor SRZ MO Púchov 
 

A- KONŠTATUJE :  zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 7 členov tzn., 
                                              že je uznášania schopné.  
                                    

B- SCHVAĽUJE  :  a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman. 
                                            b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: Ing. Kalus Jozef, Ing. Piška Dalibor. 
                                            c/ nákup notebooku. 
                                            d/ fotografie na titulnú a zadnú stranu kroniky. 
                                            e/ cenu za prenájom pozemkov pod vodnou plochou Štrkoviská Horenická Hôrka na 100.-€ ročne. 
                                            f/ objednanie plakiet a upomienkových odznakov pre ocenených členov. 
                                           
         C-  UKLADÁ   :        a/ p. Šajdákovi nákup notebooku. 
                                            b/ p. Mikáčovi odoslať kroniku do tlačiarne. 
                                            c/ p. Ing. Piškovi odoslať list na disciplinárnu komisiu. 
                                            d/ p. Mgr. Kadlecovi objednať plakety pre ocenených členov.  
                                                                  
 D-BERIE NA VEDOMIE :Uznesenie č. 40/2016 
                                             Uznesenie č. 41/2016 
                                             Uznesenie č. 42/2016 
                                             Uznesenie č. 43/2016 
                                             Uznesenie č. 44/2016 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 13.06. 2016. 
 
 
 
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef  vr. 
                                        Ing. Piška Dalibor vr. 
 
 
 
 


