ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 02.03.2014 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Delegát :

Ing. Gabriel Zajtko

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti MO SRZ Stropkov v roku 2013
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2014
8. Správa kontrolnej komisie
9. Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2014 – 2018
10. Diskusia
11. Voľba delegátov na XI. Snem SRZ a jedného náhradníka
12. Návrh na uznesenie
13. Losovanie celozväzového povolenia na rybolov na vody kaprové
14. Záver
K bodu 1. Schôdzu zahájil predseda organizácie Ing. Gabriel Zajtko, ktorý rokovaniu aj predsedal.
Úvodom prítomných privítal a prečítal program výročnej schôdze. 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, návrhovej a
volebnej 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 : 103
Mandátovej komisie :

Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 0

Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Bc. Daniel Hnatko

Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 102

predseda
člen
člen

Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 1

Návrhovej komisie :

Ján Štelmák
Jozef Gula
Juraj Petrovaj

Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 103
Volebnej komisie :

predseda
člen
člen

Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 0

Ing. František Hurný predseda
Ing. Ervín Neubauer člen
Milan Štefanovič člen
Jozef Križanovský člen
Peter Ľuľa
člen

Hlasovanie bolo nasledovné : Za : 103

Proti : 0 Zdržali sa hlasovania : 0

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 2014 predniesol prítomným tajomník MO
p. Daniel Hurný. Vo svojej správe vyhodnotil činnosť členskej základne za rok 2013 a
pripomenul základné povinnosti členov SRZ. Informoval o zasadnutiach výboru MO a
prijatých uzneseniach, vyhodnotil aj plnenie Plánu hlavných úloh. V stručnosti zhodnotil
činnosť Kontrolnej komisie, Disciplinárnej komisie a činnosť rybárskej stráže. Záverom 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 oznamuje, že schôdze sa zúčastnilo 103 členov z 311 pozvaných, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 33 %. 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 tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie: Za – 103
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
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
2013, kde konštatoval, že organizácia dosiahla za rok 2013 prebytok hospodárenia v čiastke
5 187,90 €. Z uvedeného dôvodu bolo na účet Rezervného fondu prevedených 3 500,- €.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2014, kde informoval prítomných o plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2014 s tým, že tento rozpočet by mal byť vyrovnaný.
Predsedajúci rokovania dal o rozpočte na rok 2014 hlasovať.
Hlasovanie : Za – 102
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1
Predsedajúci rokovania konštatoval, že rozpočet na rok 2014 bol prijatý.
K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov našej
organizácie v roku 2013, zarybňovanie revírov v roku 2013 a plán zarybňovania na rok 2014.
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 2014 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 2013 predniesol
prítomným jej predseda Ing. Pavol Andrejovský PhD. V krátkosti informoval o jednotlivých
kontrolách vykonaných v priebehu uplynulého roka.
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. V tomto bode predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie Ing. Františkovi
Hurnému, ktorý sa ujal svojej funkcie a oboznámil prítomných s priebehom volieb. V
zmysle Volebného poriadku SRZ článok 1 ods. 5, navrhol voľby uskutočniť tajným
hlasovaním, hlasovacími lístkami. Nakoľko protinávrh nebol podaný, dal o tomto návrhu
hlasovať. Návrh bol jednohlasne prijatý.
Po samotnom volebnom akte, vyhlásil výsledky volieb pre volebné obdobie 2014 – 2018.
Tieto sú uvedené v Zápisnici o priebehu volieb, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 10. Do diskusie sa ako prvý zapojil predseda organizácie Ing. Zajtko. Ako delegát a člen Rady
SRZ informoval o práci Rady a celkovom dianí v SRZ. Oboznámil prítomných o
Jednaniach, ktoré boli uskutočnené na rôznych úrovniach za účelom stabilizácie vodnej
hladiny na VN Domaša.
- p. Hurný ako rybársky hospodár na VN Domaša, informoval o Dodatku č. 2
k Manipulačnému poriadku na VN Domaša. Ďalej informoval o skutočnom zarybnení
v roku 2013 a vyťaženosti revíru za rok 2012. Načrtol aj plán zarybnenia na rok 2014.
- p. Križanovský navrhol vybudovať prístrešky a WC na VN Stropkov, pripomienkoval
aj stav vodnej hladiny na VN Domaša. K uvedenému zaujal stanovisko Ing. Zajtko
ktorý informoval, že pozemky pri vodnej nádrži nie sú vo vlastníctve SRZ a preto nie je
možné na cudzom pozemku niečo stavať. Nevylúčil však, že výbor sa bude týmto
problémom zaoberať. Čo sa týka vodnej hladiny, tento sa neustále rieši.
- p. Dvorský pripomienkoval opraviť desatinnú čiarku v Správe o činnosti MO SRZ.
- p. Petrovaj upozornil na čierne stavby tzv. chatky na VN Domaša a žiadal aby SRZ
požadovalo ich odstránenie.
- p. Pavlík tiež upozornil na oplotenia pozemkov na VN Domaša ktoré siahajú až do vody.
Pripomienkoval aj zarybnenie VN Domaša.
- Na obidva príspevky reagoval Ing. Zajtko. Uviedol, že SRZ už upozornil na daný problém
správcu nádrže ako majiteľa pozemkov, nemôže však zasahovať do majetkovo právnych
vzťahov. Pripomenul § 5 Zákona o rybárstve, ktorý vymedzuje práva a povinnosti
vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov.
K zarybneniu VN Domaša dodal, že ako člen Rady SRZ určite bude požadovať od
zarybňovacej komisie navýšenie finančných prostriedkov.
- Ing. Juhás poznamenal, že by bolo potrebné upozorniť aj ostatné organizácie aby žiadali
navýšenie finančných prostriedkov na zarybnenie VN Domaša.
- p. Marcinčák sa pýtal, že čo bude s lesom, ktorý vzniká v severnej časti nádrže v dôsledku
nízkej hladiny. Na otázku odpovedal Ing. Zajtko. Povedal, že podľa jeho informácií
likvidácia tohto porastu je v pláne správcu nádrže a sú nato vyčlenené aj finančné
prostriedky. K realizácii nedošlo z dôvodu zlých poveternostných podmienok.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo, predsedajúci rokovania
diskusiu ukončil.
K bodu 11. Predsedajúci predniesol návrh kandidátov, plus jedného náhradníka na
Výbor MO SRZ Stropkov navrhol týchto kandidátov:
Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Hlasovanie : Za – 102
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1
Návrh bol prijatý.

XI. Snem SRZ.
delegát
delegát
náhradník

K bodu 12. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie p. Ján Štelmák. O tomto bode dal predsedajúci schôdze hlasovať.
Hlasovanie: Za – 102
Proti – 0
Zdržal sa – 1
Na základe výsledkov hlasovania predsedajúci rokovania konštatoval, že uznesenie z
Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove bolo prijaté bez pripomienok a
pozmeňujúcich návrhov.
K bodu 13. Na základe uznesenia z minuloročnej členskej schôdze sa uskutočnilo žrebovanie zväzového
povolenia na rybolov na vody kaprové. Majiteľom tohto povolenia sa stal Jaroslav Havaj.
K bodu 14. 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 2013.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2013.
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

d) Volebnú komisiu v zložení :
Ing. František Hurný
Ing. Ervín Neubauer
Milan Štefanovič
Jozef Križanovský
Peter Ľuľa

predseda
člen
člen
člen
člen

4. Návrh rozpočtu na rok 2014.
5. Plán hlavných úloh na rok 2014.
6. Výsledky volieb do výboru MO SRZ Stropkov a do KK MO SRZ Stropkov pre volebné obdobie
rokov 2014 až 2018.
7. Voľbu delegátov, plus jedného náhradníka na XI. Snem SRZ a to:
Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš

delegát
delegát
náhradník

C. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2014 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2014

Z : Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb udicou.
T : 10.05.2014

Z : Výbor MO SRZ

V Stropkove 02.03.2014

Zapísal : Hurný Daniel

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

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

