ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 7.03.2010 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 124 členov z 303 pozvaných čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje účasť 40,9%.

Delegát :

Ing. Gabriel Zajtko

Hostia :

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti organizácie v roku 2009
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2010
8. Správa kontrolnej komisie
9. Voľba členov výboru a KK MO SRZ Stropkov pre volebné obdobie 2010 – 2014
10. Voľba delegátov na Snem SRZ + jedného náhradníka
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 1. Vzhľadom na to, že v čase zvolania členskej schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina
členov, začiatok schôdze sa presunul z 9ºº na 9³º hod. Rokovanie viedol tajomník organizácie
p. Hurný Daniel, ktorý prítomných privítal a oboznámil s programom
K bodu 2. V tomto bode sa uskutočnili voľby pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a
volebnej komisie. Tajomník organizácie prečítal návrh výboru MO SRZ do:
Pracovného predsedníctva :

Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár

Mandátovej komisie :

Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Jozef Gula

predseda
člen
člen

Návrhovej komisie :

Ing. Pavol Andrejovský, PhD. predseda
Ján Štelmák
člen
Eduard Staško
člen

Návrh volebnej komisie :

Ing. František Hurný – predseda
– člen
Ivo Hutňan
Jozef Križanovský – člen
Milan Štefanovič – člen
Milan Vaľko
– člen

Návrhy jednotlivých komisií boli prijaté jednohlasne.

K bodu 3. Správu o činnosti organizácie za rok 2009 predniesol prítomným predseda Ing. Gabriel Zajtko
Vo svojej správe sa zameral hlavne na šesť oblasti činnosti organizácie a to:
- členská základňa
- hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami
- starostlivosť o revíry a zarybňovanie
- propagácia a informovanosť členskej základne
- starostlivosť o mládež
- problém brigád
Pripomenul, že aj keď sme si minulého roku odsúhlasili zvýšenie pokuty za neúčasť na
brigáde a zvýšilo to účasť na brigádach, ešte stále to nie je na požadovanej úrovni. Podotkol,
že objednanie si prác u firiem by bolo neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov.
Záverom sa poďakoval výboru za odvedenú prácu v uplynulom volebnom období.

K bodu 4. Predseda mandátovej komisie Mgr. Roman Kudič prečítal správu mandátovej komisie kde
komisia konštatuje, že schôdze sa zúčastnilo 124 členov z 303 pozvaných čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 40,9 %. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie je
uznášania schopná. Z uvedeného dôvodu predsedajúci rokovania navrhol použiť § 14 ods. 3
písm. c) Stanov SRZ. Návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu 5. Správu o hospodárení organizácie v roku 2009 predniesol jej účtovník Ing. Blanár Ján.
Informoval o príjmoch a vydajoch organizácie za rok 2009 a konštatoval, že organizácia
mala v roku 2009 bilančne vyrovnaný rozpočet s miernym prebytkom.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2010, kde informoval prítomných o plánovaných
výdajoch a príjmoch organizácie v roku 2010.

K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša bola zameraná hlavne na počet úlovkov
členov našej organizácie a na vyťaženosť jednotlivých revírov v obhospodarovaní našou
organizáciou. Ďalej informoval o Pláne zarybnenia pre rok 2010 a o počte odpracovaných
brigádnických hodín kde konštatoval, že v roku 2009 bola účasť najvyššia za posledné roky.
Záverom požiadal o zlepšenie čistoty v našich revíroch.

K bodu 7. Plán hlavných úloh na rok 2010, ktorým sa bude riadiť výbor MO SRZ Stropkov, prečítal
prítomným tajomník organizácie p. Hurný Daniel.

K bodu 8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení MO SRZ Stropkov v roku 2009 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V prevej časti správy sa zameral
na kontrolu hospodárenia MO SRZ Stropkov v roku 2009. Podrobne informoval prítomných o
jednotlivých kontrolách, ktoré boli zamerané na tieto oblasti:
1. kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti MO SRZ
2. kontrola plnenia úloh MO SRZ z hľadiska dodržiavania finančného plánu a
rozpočtu
3. kontrola dodržiavania zásad riadneho hospodárenia s majetkom v MO SRZ
4. kontrola vedenia spisovej agendy podľa spisového poriadku
5. kontrola plnenia uznesení členskej schôdze
Druhá časť správy zahŕňala hodnotenie práce výboru MO SRZ za skrátené funkčné obdobie
a taktiež aj prácu kontrolnej komisie.
V závere svojho vystúpenia konštatoval, že od roku 2008 nastalo celkové zlepšenie viacerých
činnosti v rámci MO SRZ.

K bodu 9. V tomto bode predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie Ing. Františkovi
Hurnému, ktorý sa ujal svojej funkcie a oboznámil prítomných s priebehom volieb. Výsledky
volieb sú uvedené v Zápisnici o priebehu volieb ktorá je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 10. Predsedajúci predniesol návrh delegátov + jedného náhradníka na Snem SRZ. Výbor MO
SRZ Stropkov navrhol týchto kandidátov: Ing. Gabriel Zajtko delegát
Daniel Hurný delegát
Ing. Peter Čakloš náhradník
Návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu 11.Do diskusie sa ako prvý prihlásil predseda organizácie Ing. Zajtko,ktorý vo svojom vystúpení
v mene celej organizácie odovzdal p. Jánovi Pavlíkovi Ďakovný list a vecný dar za dlhoročnú
prácu vo výbore MO SRZ. Ďalej vo svojom vystúpení pokračoval z pohľadu delegáta Rady
SRZ, kde sa zameral na tieto oblasti: - práca Rady SRZ v oblasti zákona o rybárstve
- revír VN Šírava a PCB látky
- Kormorán a jeho odstrel na Slovensku
Diskusia pokračovala ďalej nasledovnými dotazmi:
- p. Jozef Gajdoš nastolil problém oviec na VN Bokša. Pýtal sa, nakoľko tam znečisťujú
životné prostredie či sa s tým dá niečo robiť.
Na daný problém odpovedal Ing. Čakloš. Vysvetlil, že pozemky na VN Bokša I. II. nie sú
vysporiadané v prospech MO SRZ a tak nie je možné tieto revíry oplotiť. Ing. Zajtko dodal,
že sa skúsi informovať na Obvodnom úrade životného prostredia či nadmerné znečistenie je v
zmysle platnej legislatívy.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo predsedajúci rokovania
diskusiu ukončil.

K bodu 12. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie Ing. Pavol Andrejovský, PhD. O tomto bode dal prítomným tajomník organizácie
hlasovať. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté bez pripomienok.
Na základe výsledkov hlasovania, tajomník organizácie konštatoval, že uznesenie z výročnej
členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté.

K bodu 13. Vzhľadom nato, že program Výročnej členskej schôdze bol vyčerpaný, tajomník organizácie p. Hurný Daniel poďakoval prítomným za účasť a poprial do ďalšej rybárskej sezóny
hlavne veľa zdravia, osobných ako aj pracovných úspechov a veľa pekných chvíľ prežitých
pri vode. Následne nato schôdzu ukončil.

UZNESENIE
Výročná členská schôdza:
A. Berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu mandátovej komisie.
Správu o činnosti MO SRZ za rok 2009.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2009.
Správu hospodára organizácie.
Správu kontrolnej komisie.
Jednotlivé diskusné príspevky.

B. Schvaľuje :
1. Právoplatnosť a uznášaniaschopnosť Výročnej členskej schôdze v zmysle § 14 ods. 3 písm. c)
Stanov SRZ.
2. Program Výročnej členskej schôdze
3. a) Pracovné predsedníctvo v zložení :
Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár
b) Mandátovú komisiu v zložení :
Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Jozef Gula

predseda
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :
Ing. Pavol Andrejovský, PhD.
Ján Štelmák
Eduard Staško

predseda
člen
člen

Ing. František Hurný
Ivo Hutňan
Jozef Križanovský
Milan Štefanovič
Milan Vaľko

predseda
člen
člen
člen
člen

d) Volebnú komisiu v zložení :

4. Návrh rozpočtu na rok 2010.
5. Plán hlavných úloh na rok 2010.
6. Výsledky volieb do výboru MO SRZ Stropkov a do KK MO SRZ Stropkov pre volebné obdobie
rokov 2010 až 2014.
7. Voľbu delegátov + jedného náhradníka na Snem SRZ a to :
Ing. Gabriel Zajtko delegát
Daniel Hurný delegát
Ing. Peter Čakloš
náhradník
8. Termín konania pretekov v love rýb udicou na VN Ondava dňa 15.05.2010.

C. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2010 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2009

Z : Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb udicou.
T : 15.05.2010

Z : Výbor MO SRZ

3. Svojpomocne zabezpečiť opravu výpustu a dezinfekciu VN Bokša II.
T : 30.11.2010

Z : Výbor MO SRZ

V Stropkove 07.03.2010

Zapísal : Hurný Daniel

........................................
Daniel HURNÝ
tajomník MO

........................................
Ing. Gabriel ZAJTKO
predseda MO

