ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 3.4.2011 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 72 členov z 241 pozvaných čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje účasť 30 %.

Delegát :
Hostia :

Mgr. Ivan Kleban - prednosta Mestského úradu Stropkov

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti organizácie v roku 2010
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2011
8. Správa kontrolnej komisie
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu 1. Schôdzu zahájil tajomník organizácie p. Daniel Hurný, ktorý rokovaniu aj predsedal.
Úvodom privítal prítomných a hosťa Mgr. Ivana Klebana, prednostu Mestského úradu v
Stropkove. Zároveň ospravedlnil neúčasť predsedu organizácie Ing. Gabriela Zajtka z dôvodu
práceneschopnosti a účtovníka Ing. Jana Blanára z dôvodu služobnej cesty. Nakoľko v čase
zvolania členskej schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných členov, začiatok
schôdze sa presunul z 9°° na 9³° hod. Z uvedeného dôvodu predsedajúci rokovania navrhol
použiť § 14 ods. 3 písm. c) Stanov SRZ a dal o tomto návrhu hlasovať. Návrh bol jednohlasne
prijatý. Ďalej pokračoval prečítaním programu schôdze a následne prebehlo hlasovanie o
tomto programe. Program schôdze bol prijatý jednohlasne bez pozmeňujúcich návrhov.

K bodu 2. V tomto bode sa uskutočnili voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej
komisie. Predsedajúci rokovania prečítal návrh výboru MO SRZ do:
Pracovného predsedníctva :

Návrh bol jednohlasne prijatý.

Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Mgr. Roman Kudič
Ján Štelmák

Mandátovej komisie :

Ján Kovč
Róbert Paňko
Juraj Petrovaj

predseda
člen
člen

Návrh bol jednohlasne prijatý.

Návrhovej komisie :

Ing. Pavol Andrejovský, PhD.
predseda
Daniel Hnatko
člen
člen
Bc. Jozef Gajdoš
Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 71
Proti : 0 Zdržal sa hlasovania : 1
Keďže jednotlivé návrhy boli prijaté, predsedajúci požiadal predsedov jednotlivých komisií
aby si zvolali členov a ujali sa svojej činnosti.

K bodu 3. Správu predsedu organizácie Ing. Gabriela Zajtka o činnosti MO SRZ Stropkov za rok 2010
prečítal prítomným podpredseda výboru p. Ján Štelmák. Správa v krátkosti informovala o
činnosti organizácie v roku 2010 v týchto oblastiach :
- členská základňa
- hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami
- zarybňovanie revírov
- propagácia a informovanosť členskej základne
- starostlivosť o mládež
- dodržiavanie právnych predpisov na úseku rybárstva
Vyzdvihol hlavne oblasť propagácie a informovanosti členskej základne, kde za posledné
obdobie nastalo rapídne zvýšenie kvality a to aj vďaka zriadeniu internetovej stránky našej
organizácie / www.mosrzstropkov.sk /. Uviedol, že internetovú stránku sme obdŕžali zdarma
od firmy EVER z Prešova, za čo im patrí naše poďakovanie. Poďakovanie patrí aj členovi
výboru Mgr. Romanovi Kudičovi, ktorý ma činnosť propagácie a informovanosti členskej
základne na starosti. Konštatoval, že v roku 2010 sa nám nepodarilo zachovať činnosť krúžku
mladých rybárov.

K bodu 4. Predseda mandátovej komisie p. Ján Kovč prečítal správu mandátovej komisie kde
komisia konštatuje, že schôdze sa zúčastnilo 72 členov z 241 pozvaných, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 30 %. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie je
uznášaniaschopná. Následne predsedajúci rokovania uviedol, že na začiatku schôdze sme
prijali návrh v zmysle § 14 ods. 3 písm. c) Stanov SRZ, čím sme si odsúhlasili, že schôdza
pokračuje ďalej a je uznášaniaschopná.

K bodu 5. Správu účtovníka organizácie Ing. Jána Blanára o hospodárení organizácie v roku 2010 pre
jeho neprítomnosť prečítal prítomným člen výboru Mgr. Roman Kudič.V správe sa konštatuje,
že organizácia dosiahla za rok 2010 prebytok hospodárenia v čiastke 1 104,33 €.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2011, kde informoval prítomných o plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2011. Predsedajúci rokovania dal o rozpočte na rok
2011 hlasovať.
Hlasovanie :
Za – 71
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1
Predsedajúci konštatoval, že rozpočet na rok 2011 bol prijatý.

K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov našej
organizácie v roku 2010, zarybňovanie našich revírov v roku 2010 a plán zarybňovania v roku
2011. Na záver svojho vystúpenia upozornil aby sa vo zvýšenej miere dbalo na čistotu na
lovnom mieste, nakoľko rybárčenie je úzko spojené so životným prostredím.

K bodu 7. Plán hlavných úloh na rok 2011 ktorým sa bude riadiť výbor MO SRZ Stropkov, prečítal
prítomným predsedajúci rokovania p. Daniel Hurný.

K bodu 8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení MO SRZ Stropkov v roku 2010 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V správe podrobne informoval o
kontrolách vykonaných KK v týchto oblastiach hospodárenia MO SRZ Stropkov.
1. kontrola hospodárenia a hospodárskej činnosti MO SRZ. Tu bolo kontrolované :
stav pokladne, peňažný denník, pokladničné doklady, stav účtov a majetku.
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
Posledným bodom správy bol Odpočet plnenia Kontrolnej komisie MO SRZ Stropkov, kde
predseda KK informoval o činnosti KK za uplynulý rok.
V závere pripomenul, že v záujme KK je napomôcť fungovaniu MO SRZ a prezentovať MO
SRZ Stropkov aj naďalej ako transparentnú organizáciu, slúžiacu záujmom všetkých jej
členom.

K bodu 9. Diskusiu zahájil predsedajúci tým, že dal slovo Mgr. Romanovi Kudičovi, ktorý informoval o
priebehu a výsledkoch “Fotosúťaže o najkrajšiu fotografiu” ktorá bola spustená a prebiehala
od 12.01.2011 do 20.03.2011 na internetovej stránke organizácie / www.mosrzstropkov.sk /.
Nakoľko u dvoch súťažiacich bol rovnaký počet hlasov, o výhercovi rozhodlo až žrebovanie
priamo na schôdzi. Výhercu vyžreboval prednosta Mestského úradu Mgr. Ivan Kleban a stal
sa ním Marián Kmiť mladší. Víťaz bol odmenený diplomom a poukazom na zväzové
povolenie na lov rýb v hodnote 70 €. Ceny odovzdali, prednosta MsÚ Stropkov Mgr. Ivan
Kleban a tajomník MO p. Daniel Hurný. Záverom Mgr. Kudič poďakoval všetkým ktorí sa do
súťaže zapojili hlasovaním alebo ako súťažiaci a pripomenul, že účelom súťaže bolo najmä
spropagovanie internetovej stránky našej organizácie. Následne diskusia pokračovala týmito
príspevkami a dotazmi:
- MUDr. Prusák nastolil problém ochrany obojživelníkov v našom revíre pri priechode po
štátnej ceste medzi obcami Turany nad Ondavou a Miňovce. Ďalej sa pýtal čo
s kormoránom v našich revíroch a na efektívnosť Rybárskej stráže. Pripomienkoval aj
správu účtovníka organizácie o hospodárení, ktorá podľa neho je neprehľadná a stručná.
- K uvedenej téme začal odpovedať tajomník organizácie p. Hurný. K problému
obojživelníkov uviedol, že naša MO nemôže suplovať organizácie akou je Štátna ochrana
prírody a Úrad životného prostredia, ktoré sú kompetentné túto problematiku riešiť. Naša
organizácia nemá personálne a materiálno-technické vybavenie aby daný problém riešila.
Môže byť však nápomocná, či už oznámením vzniknutej situácie alebo maximálne
brigádnickou činnosťou. K otázke kormorána uviedol, že je to problém celoslovenský
a rieši ho Rada SRZ Žilina. Naša organizácia pohyb a počty kormorána monitorujeme
a pravidelné hlásenia posielame Rade SRZ. Čo sa týka odstrelu, prebehli už aj rokovania
so Stropkovským poľovníckym zväzom ale tok Ondavy preteká viacerými poľovnými
revírmi a preto je potrebné rokovať aj s týmito PZ. Otvorenou otázkou ostáva efektívnosť

streľby a financovanie streliva. Zatiaľ nám ostáva ho plašiť iba poplašnou pyrotechnikou.
Odpoveď doplnil Mgr. Kudič, ktorý uviedol, že k odstreleným jedincom je potrebné
vypisovať predpísané formuláre ktoré sa posielajú na úrad životného prostredia a následne
uhynutých jedincov likvidovať v kafilérii ktorá je len jedna na Slovensku, čo by bolo pre
našu organizáciu dosť finančne náročné. Vyjadril sa aj k efektívnosti kontrol rybárskej
stráže. Uviedol, že uvedené čísla v správe predsedu boli sumarizácou zápisov členov RS
o kontrole v odovzdaných povoleniach na rybolov. Reálne čísla sú však vyššie, nakoľko
časť členov povolenia na rybolov neodovzdala a nie pri každej kontrole loviaceho člen RS
kontrolu zapísal.
- p. Korady informoval o časti toku revíru Ondava č. 4 od cestného mosta na Šandal po
Teslu Stropkov. Tento je znečistený komunálnym odpadom. Pýtal sa čo s tým mieni výbor
robiť. Ďalej sa pýtal prečo sa nerieši nadmerný odchyt šťuk na VN Domaša v časti Bžany.
- K uvedenému problému sa vyjadril tajomník MO p. Hurný, ktorý uviedol, že situácia je
neriešiteľná nakoľko v uvedenom úseku stoja cigánske bytovky a keby sa aj naplánovala
brigáda na vyčistenie tohto úseku, bolo by to bezpredmetné lebo o týždeň by to vyzeralo
rovnako. Je však na zváženie výboru MO, oznámiť to Obvodnému úradu životného
prostredia v Stropkove, aj keď kompetentní sú už zo vzniknutou situáciou určite
oboznámení. Čo sa týka nadmerného odchytu šťuk, povinnosťou každého rybára je to
nahlásiť minimálne rybárskej stráži alebo polícií na čísle 158. Odpoveď doplnil
podpredseda MO p. Štelmák, ktorý uviedol, že vyčistenie tohto úseku sa pokúsi vybaviť
v rámci aktivačných prác.
- p. Palidrab sa pýtal či nie je možné pri VN Ondava osadiť prenosné toalety, pri rybárskej
súťaži podávať súťažiacim minimálne rybaciu polievku a kde sa dávajú uhynuté pstruhy
pri zarybňovaní pstruhom dúhovým.
- Na otázky odpovedal p. Hurný. K prenosným toaletám uviedol iba toľko, že pre našu
organizáciu by to bolo finančné neúnosné a preto zaoberať sa danou problematikou je
bezpredmetné. K podávaniu rybacej polievky súťažiacim na pretekoch povedal, že
o danom návrhu bude výbor pred pretekmi rokovať. K úhynu pri zarybňovaní pstruhom
dúhovým sa vyjadril hospodár MO Ing. Čakloš, ktorý povedal, že násady ktorými
zarybňujeme naše revíry majú riadne veterinárne osvedčenie čo v praxi znamená, že
násada musí byť zdravá a tým aj života schopná. Zvlášť u pstruha nebol za posledné roky
zaznamenaný žiadny úhyn. Pripustil možnosť úhynu jedného, dvoch kusov, čo pri
zarybnení jednou tonou sa nedá zaregistrovať a je to zanedbateľná položka.
- p. Štefanovič sa pýtal kde si môže vyzdvihnúť tlačivá na 2% z dane.
- Odpovedal p. Hurný, ktorý zároveň oznámil všetkým, že uvedené tlačiva boli pri
podpisovaní prezenčných listín a momentálne sú vo vestibule u predsedu mandátovej
komisie. Je možné si ich stiahnuť aj z internetovej stránky mosrzstropkov.
- p. Petrovaj žiadal aby sumca veľkého bolo možné loviť od 1. Júna v počte maximálne
dvoch kusov a nezávisle od ich váhy.
- K tomu sa vyjadril p. Hurný. Uviedol, že je to vec legislatívnej úpravy Vyhlášky MŽP SR
č.185/2006 Z.z. Daná požiadavka sa uvedie v Správe o konaní VČS v časti pripomienky
členov a zašle na RADU Slovenského rybárskeho zväzu.
- p. Gonšenica sa pýtal, kto určuje miesta zarybnenia pstruhom dúhovým a prečo je ich tak
veľa.
- Na to Ing. Čakloš odpovedal, že revír Ondava je potrebné zarybniť čo v najväčšej dĺžke
aby sa pstruhy nedržali pohromade na jednom mieste lebo potom sú ľahkou korisťou.
Miesta zarybnenia schvaľuje výbor MO.

- p. Pavlík nadviazal na predchádzajúcu tému a povedal, že má také informácie, že po
zarybnení pri Olšavskom moste pytliaci majú žniva a potom sa chvália v krčme, že kto
koľko pstruhov chytil. Navrhol aby sa zarybňovalo na menej miestach a gro zarybnenia by
malo byť pri Bokšanskom moste.
- Ing. Čakloš reagoval tým, že po zarybnení sa úzko spolupracuje s políciou jak v Stropkove
tak aj v Turanoch nad Ondavou. Rybárska stráž je tiež v pohotovosti a robí častejšie
obchôdzky. Avšak tak ako niet zámku pred zlodejom, tak aj pytliakom sa podarí nájsť
nestráženú chvíľku, nakoľko nie je možné zo strany polície aj rybárskej stráže revír
monitorovať celých dvadsaťštyri hodín. Podotkol, že počet zarybňovacích miest oproti
minulosti sa aj tak znížil.
- p. Kiklica pripomienkoval správu účtovníka MO o hospodárení organizácie. Zdôraznil, že
správa by mala byť obsahovo rozsiahlejšia a zrozumiteľnejšia. Ďalej nastolil problém
chránenej rybárskej oblasti na VN Domaša. Povedal, že nakoľko tam bol výrub stromov
a voda je tam iba v prípade prívalových vôd, je v uvedenej oblasti obmedzené hniezdenie
vtáctva a takmer žiadny neres rýb. Z uvedených dôvodov chránená rybárska oblasť neplní
svoj účel a preto požiadal aby Rada SRZ navrhla príslušným orgánom štátnej správy jej
zrušenie.
- K danej téme sa vyjadril p. Hurný. Uviedol, že je to opäť vec legislatívnej úpravy a daná
požiadavka sa tiež uvedie v Správe o konaní VČS v časti pripomienky členov a zašle na
RADU Slovenského rybárskeho zväzu.
- P. Bogdan sa pýtal, prečo sa nezarybňuje Chotčanka.
- Na otázku reagoval hospodár MO Ing. Čakloš. Povedal, že Chotčianka je prítokom
Ondavy a je súčasťou revíru č. 4-1680-1-1 Ondava č. 4. Z uvedeného dôvodu aj
zarybnenie sa eviduje ako zarybnenie revíru Ondava č. 4. Prakticky sa zarybňujú dolné
časti toku Chotčanka.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo, predsedajúci rokovania
diskusiu ukončil.

K bodu 10. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie Ing. Pavol Andrejovský, PhD. O tomto bode dal predsedajúci schôdze hlasovať.
Uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Na základe výsledkov hlasovania predsedajúci rokovania
konštatoval, že uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté.

K bodu 11. Vzhľadom nato, že program Výročnej členskej schôdze bol vyčerpaný, predsedajúci schôdze
p. Hurný Daniel sa poďakoval prítomným za účasť a poprial do ďalšej rybárskej sezóny
hlavne pevné zdravie, osobných ako aj pracovných úspechov a veľa pekných chvíľ prežitých
pri vode. Následne 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 2010.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2010.
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 :
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Mgr. Roman Kudič
Ján Štelmák
b) Mandátovú komisiu v zložení :
Ján Kovč
Róbert Paňko
Juraj Petrovaj

predseda
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :
Ing. Pavol Andrejovský, PhD.
Daniel Hnatko
Bc. Jozef Gajdoš

predseda
člen
člen

4. Návrh rozpočtu na rok 2011.
5. Plán hlavných úloh na rok 2011
6. Termín konania pretekov v love rýb udicou na VN Ondava dňa 14.05.2011.

C. Ukladá:

1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2011 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2011

Z : Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb udicou.
T : 14.05.2011

Z : Výbor MO SRZ

V Stropkove 03.04.2011

Zapísal : Hurný Daniel

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

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

