ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 06.03.2016 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Delegát :

Ján Kozub

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej komisie a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MO SRZ Stropkov v roku 2015
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2016
8. Správa kontrolnej komisie
9. Voľba delegáta a náhradníkov na Mimoriadny snem SRZ
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1. Schôdzu zahájil predseda organizácie Ing. Gabriel Zajtko, ktorý rokovaniu aj predsedal.
Úvodom privítal prítomných a delegáta Rady SRZ p. Jána Kozuba. Skôr ako sa rokovanie
začalo, predsedajúci rokovania požiadal prítomných aby povstali a uctili si minútou ticha
pamiatku zosnulých členov našej organizácie, ktorí naše rady opustili v uplynulom roku.
Po tomto akte prečítal program schôdze. Nakoľko zo strany prítomných neboli žiadne
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, dal o tomto programe hlasovať.
Zdržal sa hlasovania : 0
Hlasovanie : Za : 55
Proti : 0
K bodu 2. V tomto bode sa uskutočnili voľby pracovného predsedníctva, mandátovej komisie a
návrhovej komisie. Predsedajúci rokovania prečítal návrh výboru MO SRZ do:
Pracovného predsedníctva :

Hlasovanie : Za : 55
Mandátovej komisie :
Hlasovanie : Za : 54
Návrhovej komisie :

Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár
Ing. Pavol Andrejovský PhD.
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Jaroslav Juhas
Proti : 0

predseda
člen
člen
Zdržal sa hlasovania : 1

Ing. František Hurný
predseda
Mgr. Róbert Jamroškovič člen
Milan Štefanovič člen
Hlasovanie : Za : 52
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 3
Keďže jednotlivé návrhy boli prijaté, predsedajúci požiadal predsedov jednotlivých komisií
aby si zvolali členov a ujali sa svojej činnosti.

K bodu 3. Správu o činnosti MO SRZ Stropkov za rok 2015 prečítal prítomným tajomník MO
p. Daniel Hurný. Vo svojej správe vyhodnotil plnenie prijatých uznesení a Plánu
hlavných úloh z minuloročnej VČS. Informoval o zasadnutiach výboru, prijatých uzneseniach
a plnení prijatých úloh. V stručnosti zhodnotil činnosť rybárskej stráže, Kontrolnej komisie
a Disciplinárnej komisie. Pripomenul, že tohto roku SRZ oslávi 90 rokov svojho vzniku.
Záverom sa poďakoval všetkým členom MO, ktorí sa podieľali na plnení prijatých úloh
a poprial do novej sezóny hlavne pevné zdravie a bohaté úlovky.
K bodu 4. Predseda mandátovej komisie Mgr. Roman Kudič prečítal správu mandátovej komisie kde
oznámil, že schôdze sa zúčastnilo 55 členov z 337 pozvaných, čo predstavuje
v percentuálnom vyjadrení účasť 16 %. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie
je uznášaniaschopná. Následne nato, predsedajúci rokovania podal návrh pokračovať
v rokovaní členskej schôdze v zmysle §14 ods. 3 písm.c) Stanov SRZ.
Hlasovanie prebehlo s výsledkom:
Za : 54
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania : 1
Predsedajúci schôdze konštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná a pokračuje v rokovaní.
K bodu 5. Účtovník organizácie Ing. Ján Blanár predniesol správu o hospodárení organizácie v roku
2015, kde konštatoval, že organizácia dosiahla za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2016, kde informoval prítomných o
plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2016 s tým, že tento rozpočet by mal byť vyrovnaný.
V rozprave k rozpočtu vystúpil predseda KK Ing. Pavol Andrejovský. Pripomienkoval iba
sumu 19 200,- €, ktorá podľa jeho názoru už roky figuruje v oblasti príjmov a výdavkov.
Vzhľadom nato, že žiadny pozmeňovací návrh nebol prednesený, predsedajúci schôdze dal
o návrhu rozpočtu hlasovať:
Hlasovanie : Za : 51
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 4
Predsedajúci rokovania konštatoval, že rozpočet na rok 2016 bol prijatý.
K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov
našej
organizácie v roku 2015, zarybňovanie revírov v roku 2015 a plán zarybňovania na rok 2016.
Vyhodnotil brigádnickú činnosť, najväčšie úlovky a ich lovcov v jednotlivých revíroch.
Záverom sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní našich revírov.
K bodu 7. Plán hlavných úloh na rok 2016, ktorým sa bude výbor MO SRZ Stropkov riadiť, prečítal
prítomným tajomník p. Daniel Hurný. Nakoľko zo strany prítomných žiadne pripomienky
neboli, prebehlo hlasovanie.
Hlasovanie : Za : 55
Proti : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Plán hlavných úloh na rok 2016 bol jednohlasne schválený.
K bodu 8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení MO SRZ Stropkov v roku 2015 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V krátkosti informoval o jednotlivých
kontrolách vykonaných v priebehu uplynulého roka. Konštatoval, že hospodárenie MO
SRZ za rok 2015 bolo vedené zo zásadami účtovníctva a dosiahnutý stav je v súlade
s predpismi ako aj transparentným postupom. Kontrola plnenia uznesení členskej schôdze je
súčasťou pravidelného výročného zasadnutia členskej schôdze. V závere konštatoval, že
v záujme KK je napomôcť fungovaniu MO SRZ a prezentovať MO SRZ Stropkov ako
transparentnú organizáciu, slúžiacu záujmom všetkých jej členov.

K bodu 9. Predsedajúci schôdze predniesol návrh kandidáta a náhradníkov na Mimoriadny snem SRZ.
Výbor MO navrhol týchto kandidátov: Ing. Gabriel Zajtko delegát
Ing. Peter Čakloš
náhradník
Daniel Hurný náhradník
Hlasovanie : Za – 55
Návrh bol prijatý.

Proti – 0

Zdržal sa hlasovania – 0

K bodu 10. Ako prvý vystúpil v diskusii delegát Rady SRZ p. Ján Kozub. V krátkosti
informoval o zasadnutiach Rady SRZ, prijatých uzneseniach a o zmene vydávania povoleniek
na rybolov pre rok 2016.
Hutňan J. – informoval o porušovaní predpisov pri ťažbe štrkov na toku Ondava. Pýtal sa, čo
sa s tým dá robiť a či to nie je trestný čin. Na otázku odpovedal p. Hurný. Povedal, že dá sa,
sú však k tomu potrebné jasné dôkazy a ťažké je vyčísľovanie spôsobenej škody. Od toho sa
odvíja, či je to priestupok alebo trestný čin.
Račinský – sa pýtal prečo výbor nevydáva hosťovacie povolenia na VN Stropkov. Predseda
Ing. Zajtko odpovedal, že už niekoľko rokov platí uznesenie výboru, ktoré zakazuje nákup
a predaj povoleniek na revíry MO SRZ Stropkov.
Sabo – požadoval úpravu kaskád na prítoku do VN Stropkov, nakoľko väčším rybám to
sťažuje migráciu. Odpovedal Ing. Čakloš, že úpravu môže robiť len správca toku. Povedal, že
zarybňuje sa aj nad kaskádami. Doplnil ho Ing. Zajtko a prisľúbil, že daný problém prejedná
so správcom toku.
Gajdoš P. – podal návrh aby si loviaci rybári na VN Stropkov nemohli privlastniť Kapra
rybničného dosahujúceho dĺžku nad 70 cm. Zároveň požadoval kúpiť niekoľko kusov kapra
nad 70 cm. Ing. Čakloš odpovedal, že ak sa nájde dodávateľ, nemal by byť problém niekoľko
kusov zakúpiť.
Predsedajúc schôdze dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie : Za : 29
Návrh bol prijatý.

Proti : 4

Zdržal sa hlasovania : 7

Hurný Daniel – ako rybársky hospodár na VN Domaša informoval o zarybňovaní tohto revíru
a o jeho vyťaženosti za uplynulý rok 2015.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo, predsedajúci schôdze
diskusiu ukončil.
K bodu 10. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie Ing. František Hurný.
Hlasovanie: Za : 55
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Na základe výsledkov hlasovania predsedajúci rokovania konštatoval, že uznesenie z
Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté jednohlasne bez
pozmeňujúcich návrhov.
K bodu 11. Nakoľko program Výročnej členskej schôdze bol vyčerpaný, predsedajúci schôdze
Ing. Zajtko Gabriel sa poďakoval prítomným za účasť a poprial do ďalšej rybárskej sezóny
pevné zdravie, veľa krásnych chvíľ strávených pri vode a bohaté úlovky. 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 2015.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2015.
Správu hospodára organizácie.
Správu kontrolnej komisie.
Jednotlivé diskusné príspevky.

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

predseda
člen
člen

Ing. František Hurný
Mgr. Róbert Jamroškovič
Milan Štefanovič

predseda
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :

4. Návrh rozpočtu pre rok 2016.
5. Plán hlavných úloh pre rok 2016.
6. Voľbu delegáta a dvoch náhradníkov na Mimoriadny Snem SRZ a to:
Ing. Gabriel Zajtko delegát
Ing. Peter Čakloš
náhradník
Daniel Hurný náhradník
7. Najväčšiu lovnú mieru Kapra rybničného a to 70 cm na VN Stropkov revír č. 4-384-1-1. Ak loviaci
uloví kapra nad 70 cm, je povinný ho s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody.

c. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2016 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2016

Z:

Výbor MO SRZ

Z:

Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb na udicu.
T: 14.05.2016

V Stropkove 06.03.2016

Zapísal: Hurný Daniel
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