ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze MO SRZ v Stropkove, konanej dňa 04.03.2018 v Mestskom kultúrnom
stredisku v Stropkove

Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Delegát :

Ján Kozub

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Voľby pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti MO SRZ Stropkov v roku 2017
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
6. Správa hospodára organizácie
7. Plán hlavných úloh na rok 2018
8. Správa kontrolnej komisie
9. Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 – 2022
10. Diskusia
11. Voľba delegátov na XII. Snem SRZ a jedného náhradníka
12. Návrh na uznesenie
13. 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 od minuloročnej
schôdze. Po tomto akte prečítal program schôdze. Nakoľko zo strany prítomných neboli
žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, dal o tomto programe hlasovať.
Hlasovanie : Za : 103
Program schôdze bol prijatý.

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

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 :

Hlasovanie :

Za : 102

Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Ing. Peter Čakloš
Ing. Ján Blanár
Ing. Pavol Andrejovský PhD.
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 1

Mandátovej komisie :

Hlasovanie :

Za : 101

Návrhovej komisie :

Hlasovanie :

Za : 100

Volebnej komisie :

Hlasovanie :

Za : 99

Mgr. Roman Kudič
Róbert Paňko
Jaroslav Juhas
Proti : 0

predseda
člen
člen
Zdržal sa hlasovania : 2

Ing. Jozef Juhás
Juraj Petrovaj
Jozef Gula
Proti : 0

predseda
člen
člen
Zdržal sa hlasovania : 3

Ing. František Hurný
Ing. Ervín Neubauer
Jaroslav Fiľarský
Milan Štefanovič
Pavol Augustinský
Proti : 0

predseda
člen
člen
člen
člen
Zdržal sa hlasovania : 4

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 2017 predniesol prítomným tajomník MO
p. Daniel Hurný. Vo svojej správe vyhodnotil plnenie Plánu hlavných úloh a uznesení
z minuloročnej členskej schôdze. Informoval o zasadnutiach výboru, prijatých uzneseniach a o
oblastiach v ktorých organizácia stagnuje. V stručnosti zhodnotil činnosť Kontrolnej komisie,
Disciplinárnej komisie a činnosť rybárskej stráže. V závere 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 350 pozvaných, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení účasť 29,43%. Na základe toho komisia konštatuje, že schôdza nie je
uznášaniaschopná. Vzhľadom k danej skutočnosti, predsedajúci rokovania podal návrh aby sa
schôdza riadila v zmysle § 14 ods. 3.3) Stanov SRZ. Následne dal o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie: Za – 100
Proti – 2
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
2017, kde konštatoval, že organizácia dosiahla za rok 2017 prebytok hospodárenia v čiastke
6 845,45 €. Z uvedeného dôvodu bolo na účet Rezervného fondu prevedených 3 500,- €.
Ďalej predniesol návrh rozpočtu na rok 2018, kde informoval prítomných o plánovaných
príjmoch a výdajoch organizácie v roku 2018 s tým, že tento rozpočet by mal byť vyrovnaný.
Predsedajúci rokovania dal o rozpočte na rok 2018 hlasovať.
Hlasovanie : Za – 102
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 1
Predsedajúci rokovania konštatoval, že rozpočet na rok 2018 bol prijatý.
K bodu 6. Správa hospodára organizácie Ing. Petra Čakloša obsahovala sumár úlovkov členov našej
organizácie v roku 2017, zarybňovanie revírov v roku 2017 a plán zarybňovania pre rok 2018.
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 2018 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 2017 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:
Hlasovanie : Za – 100
Proti – 1
Zdržal sa hlasovania – 2
Po samotnom volebnom akte, vyhlásil výsledky volieb pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Tieto sú uvedené v Zápisnici o priebehu volieb, ktorá je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 10. Do diskusie sa ako prvý zapojil p. Hurný ako rybársky hospodár na VN Domaša. Informoval
o zarybňovaní v roku 2017 a o vyťaženosti revíru za uplynulé roky. Pri tejto príležitosti
požiadal prítomných o dodržiavanie poriadku na vodnej nádrží Domaša.
- Ing. Zajtko informoval o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve.
Podotkol, že aj keď starý zákon nie je dokonalý, podľa jeho názoru ho nebolo potrebné
otvárať nakoľko nový zákon nič lepšie pre rybársku obec neprinesie. K danej informácii sa
pripojil p. Hurný, ktorý prečítal niekoľko požiadaviek ochranárov prírody, ktoré žiadajú
zakomponovať do nového zákona.
- p. Bogdan sa pýtal na ťažbu štrku v toku Chotčianky. Odpovedal mu predseda organizácie
Ing. Zajtko, že SRZ v týchto záležitostiach zastupuje krajský ichtyológ Ing. Géci a povolenie
na ťažbu vydáva Krajský úrad životného prostredia so súhlasom správcu toku. Ing. Čakloš
doplnil, že pokiaľ je tam jasné porušenie zákona je to treba nafotiť a poslať na organizáciu
alebo priamo volať políciu.
Nakoľko viac diskusných príspevkov zo strany prítomných nebolo, predsedajúci rokovania
diskusiu ukončil.
K bodu 11. Predsedajúci predniesol návrh kandidátov, plus jedného náhradníka na XII. Snem SRZ.
Výbor MO SRZ Stropkov navrhol týchto kandidátov:
Ing. Gabriel Zajtko delegát
Daniel Hurný delegát
Mgr. Roman Kudič náhradník
Hlasovanie : Za – 94
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
Návrh bol prijatý.
K bodu 12. Návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze prečítal prítomným predseda návrhovej
komisie Ing. Jozef Juhas. O tomto bode dal predsedajúci schôdze hlasovať.
Hlasovanie: Za – 94
Proti – 0
Zdržal sa hlasovania – 0
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. 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 výboru MO SRZ za rok 2017.
Správu o hospodárení organizácie za rok 2017.
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. 3.3) 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. Jozef Juhás
Juraj Petrovaj
Jozef Gula

predseda
člen
člen

Ing. František Hurný
Ing. Ervín Neubauer
Jaroslav Fiľarský
Milan Štefanovič
Pavol Augustinský

predseda
člen
člen
člen
člen

c) Návrhovú komisiu v zložení :

d) Volebnú komisiu v zložení :

4. Návrh rozpočtu pre rok 2018.
5. Plán hlavných úloh pre rok 2018.
6. Výsledky volieb do výboru MO SRZ Stropkov a do KK MO SRZ Stropkov pre volebné obdobie
rokov 2018 až 2022.

7. Voľbu delegátov, plus jedného náhradníka na XII. Snem SRZ a to:
Ing. Gabriel Zajtko
Daniel Hurný
Mgr. Roman Kudič

delegát
delegát
náhradník

c. Ukladá:
1. Zabezpečiť zarybnenie revírov organizácie v roku 2018 v súlade s plánom zarybnenia.
T : 31.12.2018

Z:

Výbor MO SRZ

Z:

Výbor MO SRZ

2. Organizačne a materiálne pripraviť preteky v love rýb na udicu.
T: 12.05.2018

V Stropkove 04.03.2018

Zapísal: Hurný Daniel

