ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 17.3.2013 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 70 členov zo 173 pozvaných, čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje účasť 40 %.

Delegát :

Ing. Gabriel Zajtko

Hostia :

Mgr. Ivan Kleban, prednosta Mestského úradu

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti organizácie v roku 2012
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2013
8. Správa kontrolnej komisie
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
K bodu 1. Schôdzu zahájil predseda organizácie Ing. Gabriel Zajtko, ktorý rokovaniu aj predsedal.
Úvodom privítal prítomných a prednostu MsÚ v Stropkove, Mgr. Ivana Klebana. Skôr ako sa
rokovanie začalo, predsedajúci rokovania požiadal prítomných aby si uctili minútou ticha
pamiatku zosnulého p. Juraja Hricka, dlhoročného člena SRZ a rybárskeho hospodára na VN
Domaša. Ďalej pokračoval prečítaním programu schôdze a následne dal o tomto programe
hlasovať. Program schôdze bol jednohlasne prijatý 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 :

Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár
Ing. Pavol Andrejovský PhD.
Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 70
Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 0

Mandátovej komisie :
Návrh bol prijatý jednohlasne.

Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Bc. Daniel Hnatko

predseda
člen
člen

Návrhovej komisie :

Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 69

Ján Štelmák
predseda
člen
Jozef Gula
člen
Juraj Petrovaj
Proti : 0 Zdržali 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 o činnosti MO SRZ Stropkov za rok 2012 predniesol prítomným tajomník MO
p. Daniel Hurný. Vo svojej správe vyhodnotil pokles členskej základne za posledné obdobie a
pripomenul základné povinnosti členov SRZ. Informoval o zasadnutiach výboru MO a
prijatých uzneseniach a vyhodnotil aj plnenie Plánu hlavných úloh. V stručnosti zhodnotil
činnosť Kontrolnej a Disciplinárnej komisie a prácu rybárskej stráže. Na záver sa poďakoval
všetkým členom MO ktorí sa podieľali na plnení prijatých úloh.
K bodu 4. Predseda mandátovej komisie Mgr. Roman Kudič prečítal správu mandátovej komisie kde
komisia konštatuje, že schôdze sa zúčastnilo 70 členov zo 173 pozvaných, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 40 %. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie je
uznášaniaschopná. Následne predsedajúci rokovania podal návrh aby bol použitý § 14 ods. 3
písm. c) Stanov SRZ a dal o ňom hlasovať. Návrh bol jednohlasne prijatý. Nato predsedajúci
schôdze konštatoval, že schôdza pokračuje ďalej a je uznášaniaschopná.
K bodu 5. Účtovník organizácie Ing. Ján Blanár predniesol správu o hospodárení organizácie v roku
2012, kde konštatoval, že organizácia dosiahla za rok 2012 prebytok hospodárenia v čiastke
3 652,35 €. Z uvedeného dôvodu bolo na účet Rezervného fondu prevedených 3 300,- €.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2013, kde informoval prítomných o plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2013 s tým, že tento rozpočet by mal byť vyrovnaný.
Predsedajúci rokovania dal o rozpočte na rok 2013 hlasovať.
Hlasovanie :
Za – 70
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Predsedajúci rokovania konštatoval, že rozpočet na rok 2013 bol prijatý.
K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov našej
organizácie v roku 2012, zarybňovanie revírov v roku 2012 a plán zarybňovania v roku 2013.
Vyhodnotil brigádnickú činnosť, najväčšie úlovky a ich lovcov v jednotlivých revíroch.
Poukázal aj na ochranu životného prostredia a čistotu rybárskych revírov.
K bodu 7. Plán hlavných úloh na rok 2013 ktorým sa bude riadiť výbor MO SRZ Stropkov, prečítal
prítomným tajomník MO p. Daniel Hurný.
K bodu 8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení MO SRZ Stropkov v roku 2012 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V krátkosti 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
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.
Upozornil, že úplné znenie tejto správy bude uverejnené na webových stránkach MO SRZ
Stropkov.

K bodu 9. Na úvod tohto bodu predsedajúci schôdze požiadal hosťa Mgr. Ivana Klebana aby vylosoval
víťaza fotosúťaže ktorá prebiehala na webových stránkach MO. Víťazom a zároveň držiteľom
kaprového zväzového povolenia na rybolov sa stal Jozef Rys.
Následne diskusia pokračovala týmito príspevkami:
- Ing. Zajtko tlmočil prítomným pozdrav od prezidentky SRZ Ing. Janoušovej a tajomníka
Ing. Balaža. Ako delegát a člen Rady SRZ informoval o zasadnutiach Rady SRZ,
celkovom dianí v SRZ a jednaniach ktoré v uplynulom roku boli uskutočnené za účelom
stavu vodnej hladiny na VN Domaša a revír Chyť a pusť na VN Zemplínska Šírava.
- p. Hurný ako nový rybársky hospodár na VN Domaša, informoval o stave vodnej hladiny
a skutočnom zarybnení v roku 2012. Načrtol aj plán zarybnenia na rok 2013.
- Mgr. Kleban pozdravil v mene vedenia Mesta Stropkov členov MO SRZ v Stropkove.
Poďakoval sa za udržiavanie a ochranu prírody a hlavne za usporiadanie pretekov v love
rýb na udicu, ktoré patria k jedným z najväčších akcií v meste a prispievajú k jeho
dobrému menu. K spolupráci medzi mestom a MO SRZ vyslovil presvedčenie, že táto
bude pokračovať ešte intenzívnejšie ako doteraz.
- Ing. Čakloš ako rybársky hospodár organizácie informoval o zmenách v zarybnení Kaprom
rybničným a Pstruhom dúhovým v roku 2013. Zároveň tieto zmeny odôvodnil.
- p. Hutňan sa pýtal v akom štádiu je výstavba MVE Duplín.
- Odpovedal p. Hurný, ktorý informoval, že žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí výboru
MO a bolo vydané nesúhlasné stanovisko s výstavbou. Zároveň celá vec bola odstúpená
Rade SRZ na kvalifikovanejšie vyjadrenie. Rada SRZ v zastúpení krajským ichtyológom
Ing. Gecim vydala stanovisko, kde jednoznačne nesúhlasí s výstavbou MVE Duplín.
- Ing. Hurný podal návrh, aby účastníci najbližšej členskej schôdze boli zaradení do
losovania o celozväzové povolenie na rybolov na vody kaprové. Predsedajúci rokovania
zahájil o tomto návrhu rozpravu kde neboli žiadne protinávrhy a tak dal o tomto návrhu
hlasovať. Zo 70 prítomných hlasovalo: Za – 64, Proti – 2, Zdržal sa – 4. Návrh bol prijatý.
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 p. Ján Štelmák. O tomto bode dal predsedajúci schôdze hlasovať. Zo 70 prítomných
členov hlasovalo: Za – 70, Proti – 0, Zdržal sa – 0.
Na základe výsledkov hlasovania predsedajúci rokovania konštatoval, že uznesenie z
výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté.
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 2012.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2012.
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
Bc. Daniel Hnatko

predseda
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :
Ján Štelmák
Jozef Gula
Juraj Petrovaj

predseda
člen
člen

4. Návrh rozpočtu na rok 2013.
5. Plán hlavných úloh na rok 2013.
6. Termín konania pretekov v love rýb udicou na VN Ondava na deň 11.máj 2013.
C. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2013 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2013

Z : Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb udicou.
T : 11.05.2012

Z : Výbor MO SRZ

3. Na najbližšej VČS zabezpečiť losovanie celozväzového povolenia na rybolov na vody kaprové pre
účastníka tejto schôdze.
T : VČS v roku 2014

Z : Výbor MO SRZ

V Stropkove 17.03.2013
Zapísal : Hurný Daniel

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

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

