Zápisnica z Výročnej Členskej Schôdze MsO SRZ Partizánske
konanej dňa 17.03.2019.
Prítomní :
Podľa prezenčnej listiny bol navrhnutými členmi mandátovej komisie zistený nasledujúci počet
prítomných členov, ktorí sa prezentovali svojim podpisom - 307 členov - čo je 30,09 % zo všetkých
aktívnych dospelých členov MsO SRZ Partizánske ku dňu konania VČS (celkový počet je 1.020
aktívnych dospelých členov - takých, ktorí si za rok 2018 alebo už za rok 2019 zaplatili členské).
Schôdzu povedie tajomník MsO SRZ Partizánske Ing. Peter Magdolen (ďalej len tajomník). Tajomník
dal hlasovať, či prítomní členovia sú za to, aby sa členská schôdza konala aj napriek tomu, že nie je
prítomných nadpolovičný počet aktívnych členov ?
HLASOVANIE
Za:
305
Proti: 0
Zdržal sa:
2
Prítomní odsúhlasili konanie a právoplatnosť ČS aj keď nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov ZO.

Schválenie vyhotovenia hlasového záznamu z priebehu VČS :
Kvôli jednoduchšiemu a presnejšiemu spracovaniu zápisnice, výbor navrhol aby bol z priebehu našej
schôdze vyhotovený hlasový záznam na záznamník o čom ČS hlasovala.
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila vyhotovenie zvukového záznamu z jednania ČS.

Schválenie navrhnutého programu VČS :
Výbor ZO navrhol nasledovný program, ktorý bol zverejnený pred ČS:
Navrhovaný program VČS :
1.
Otvorenie ČS, spomienka na zosnulých
2.
Voľba pracovného predsedníctva (PP)
3.
Voľba mandátovej komisie (MK)
4.
Voľba návrhovej komisie (NK)
5.
Voľba volebnej komisie (VK)
6.
Udelenie vyznamenaní aktívnym členom
7.
Výročná správa o činnosti OZ za rok 2018, odpočet plnenia uznesení z
minulej VČS a návrh plánu hlavných úloh na rok 2019
(predseda MsO - Ing. Milan Kadnár)
8.
Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
a návrh rozpočtu na rok 2019
(účtovník MsO – Pavel Hazucha)
9.
Správa Kontrolnej Komisie za rok 2018,
(predseda KK – Mário Obert)
10.
Správa Disciplinárnej Komisie za rok 2018,
(predseda DK – Ing. Ľubomír Belis)
11.
Príhovor primátora - Doc.Dr. Jozef Božik
12.
Krátka prestávka – ochutnávka údených rýb
13.
Diskusia
14.
Návrhy a schválenie uznesení, plánu hlavných úloh a rozpočtu na rok 2019
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15.

Voľba náhradníka do Kontrolnej Komisie (ktorého sa nám na poslednej mimoriadnej
členskej schôdzi nepodarilo pre nedostatok kandidátov zvoliť)
Schválenie výsledkov volieb do Kontrolnej komisie
Záver – ukončenie VČS

16.
17.
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
ČS schválila program, ktorým sa bude VČS riadiť.

Zdržal sa:

0

1.
Otvorenie ČS, spomienka na zosnulých :
Tajomník vyzval prítomných, aby si spoločne uctili minútou ticha zosnulých členov.

2.
Voľba pracovného predsedníctva VČS :
Do pracovného predsedníctva dnešnej ČS boli výborom navrhnutí nasledovní členovia:
Ing. Milan Kadnár – predseda MsO SRZ Partizánske
Ing. Peter Magdolen – tajomník MsO SRZ Partizánske
Oliver Velšic – podpredseda MsO SRZ Partizánske
Vladimír Marko – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Ing. Ľubomír Belis st. – predseda DK pri MsO SRZ Partizánske
Ing. Jozef Lauš – delegát SRZ Rada Žilina, viceprezident SRZ za TN kraj
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zloženie Pracovného predsedníctva.

3.
Voľba mandátovej komisie :
Do mandátovej komisie boli výborom navrhnutí nasledovní členovia :
Ján Darnády – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Anton Kákoš – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Andrej Lištiak – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Michal Smatana – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Erik Griač- člen RS
Martin Špirko – člen KK
Róbert Hrdý
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zloženie Mandátovej komisie.

4.
Voľba návrhovej komisie :
Do návrhovej komisie boli výborom navrhnutí nasledovní členovia:
Vladimír Marko – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Miroslav Legéň – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Ľubomír Belis ml. – člen výboru MsO SRZ Partizánske
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zloženie Návrhovej komisie.
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5. Voľba volebnej komisie :
Nakoľko v programe je naplánovanú voľba člena Kontrolnej komisie, je potrebné zvoliť Volebnú
komisiu. Do volebnej komisie dnešnej ČS boli výborom navrhnutí nasledovní členovia
Ing. Mário Podmaník – predseda volebnej komisie
JUDr. Martin Gubka
Štefan Kohýl
HLASOVANIE
Za:
307
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zloženie Volebnej komisie.

6.
Udelenie vyznamenaní aktívnym členom :
Pri príležitosti 80. výročia založenia ZO navrhol výbor v súlade so „Smernicou o zásadách pre
udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ“ vyznamenať nasledovných členov :
Čestné uznanie organizácie SRZ za „Záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ udeľujeme tomuto
členovi:
- Marián Šprocha
Čestný odznak základnej organizácie SRZ 3.stupňa - bronzový s diplomom za „Záslužnú a obetavú
prácu v rybárstve“ udeľujeme týmto členom:
- Benedikt Cabaj
- Igor Chrenko
- Pavol Kopál
- Rudolf Repa
- Milan Tomiš
- Jozef Valnych
Čestný odznak základnej organizácie SRZ 2.stupňa - strieborný s diplomom za „Záslužnú a obetavú
prácu v rybárstve“ udeľujeme týmto členom:
- Pavol Kapri
- Anton Kákoš
- Juraj Ševčík
Titul Čestný člen základnej organizácie SRZ za „Mimoriadne zásluhy pre rozvoj ZO SRZ Partizánske“
udeľujeme:
- Ladislav Beliansky
Čestný odznak SRZ 1.stupňa - zlatý s diplomom za „Záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ udeľuje
SRZ Rada Žilina na návrh výboru MsO SRZ Partizánske týmto členom:
- Marián Bodnár
- Ján Darnády
- Pavel Hazucha
- Peter Hazucha
- Oliver Velšic
Vyznamenania odovzdali: predseda ZO Ing. Milan Kadnár, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor,
viceprezident SRZ za trenčiansky kraj Ing. Jozef Lauš a primátor mesta Partizánske Dr. Jozef Božik.

7.

Výročná správa o činnosti OZ za rok 2018, odpočet plnenia uznesení z minulej VČS a návrh
plánu hlavných úloh na rok 2019 :
Správu predniesol predseda MsO – Ing. Milan Kadnár.
(Správa o činnosti, Odpočet plnenia uznesení z VČS z roku 2018 a Návrh plánu hlavných úloh na rok
2019 sú prílohou tejto zápisnice)
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8.
Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 :
Správu predniesol účtovník MsO – Pavel Hazucha.
(Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 a Návrh rozpočtu na rok 2019 sú prílohou tejto
zápisnice)

9.
Správa kontrolnej komisie za rok 2018 :
Správu predniesol predseda KK – Mário Obert.
(Správa kontrolnej komisie za rok 2018 je prílohou tejto zápisnice)

10. Správa disciplinárnej komisie za rok 2018 :
Správu predniesol predseda DK – Ing. Ľubomír Belis st.)
(Správa kontrolnej komisie za rok 2018 je prílohou tejto zápisnice)

11. Príhovor primátora :
Prítomným členom sa neformálne prihovoril primátor mesta Partizánske Dr. Jozef Božik.

12.

Prestávka – 15 min

13.

Diskusia :

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ
Predniesol svoj príhovor a informoval členov o aktuálnych problémoch v SRZ.
Ing. Ľubomír Belis – autor a správca informačného systému
Informoval o svojich postupoch a zisteniach nedostatkov pri vyberaní poplatkov v roku 2018
a predchádzajúcich.
(Diskusný príspevok Ing. Ľ.Belisa je rozsiahlejší a je prílohou tejto zápisnice)
Oliver Velšic – podpredseda MsO SRZ Partizánske
Dal návrh, aby táto ČS hlasovala o odvolaní pána Ladislava Beňačku z funkcie v Kontrolnej komisii pre
neplnenie si svojich základných povinností člena Kontrolnej komisie tak ako mu ich ukladajú Stanovy
SRZ.
Dal návrh, aby táto ČS hlasovala aj o odvolaní bývalého predsedu Františka Jašša z funkcie člena
výboru, nakoľko k dnešnému dňu sám nevyvodil za stav, v akom viedol a následne aj zanechal našu
organizáciu osobnú zodpovednosť, a vzhľadom k tomu, že svojim konaním i v súčasnosti viac škodí
ako pomáha tejto organizácii.
František Jaššo – člen výboru MsO SRZ Partizánske
Reagoval na kritiku súčasného predsedu Ing. M.Kadnára a na analytické zistenia Ing. Ľ.Belisa.
Všeobecne kritizoval činnosť výboru – výbor nezabezpečil žiadne vence na pohrebe pre zosnulých
členov. Informoval o ním podaných trestných oznámeniach na členov výboru. Prehlásil, že on bol
zvolený za člena výboru na VČS 2018 na obdobie 4 rokov a žiadna ČS ho nemôže z funkcie odvolať.
Naopak – sám dal návrh aby ČS hlasovala o odvolaní členov výboru:
- Ing. Milan Kadnár – predseda MsO SRZ Partizánske
- Oliver Velšic – podpredseda MsO SRZ Partizánske
- Ľubomír Belis ml. – hospodár MsO SRZ Partizánske
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Ing. Milan Kadnár
Reagoval na kritiku a návrh na jeho odvolanie zo strany F.Jašša st. a L.Beňačku.
Oliver Velšic
Reagoval na kritiku F.Jašša na jeho osobu.
Ladislav Beňačka
Reagoval na vznesenú kritiku voči sebe, návrh na jeho odvolanie a sám kritizoval činnosť výboru
v oblasti zarybňovania. Spochybnil legálnosť voľby člena KK na jesennej MČS 2018.
Ing. Jozef Lauš – viceprezident SRZ
Pozdravil prítomných členov a vysvetlil im možnosť odvolať členov výboru a KK.

Hlasovanie o odvolávaní navrhnutých členov z funkcií podľa návrhov diskusných príspevkoch:
Tajomník požiadal členov mandátovej komisie aby spočítali aktuálny počet členov ZO prítomných
v sále pred hlasovaním. Konštatoval, že v sále bolo aktuálne prítomných 161 členov.
Tajomník dal hlasovať o tom, či sa ČS bude zaoberať (či bude hlasovať) o odvolaní Ladislava Beňačku a
Františka Jašša z ich funkcií člena KK resp. člena výboru ZO.
HLASOVANIE
Za:
125
Proti: 4
Zdržal sa:
32
ČS odsúhlasila, že bude hlasovať o odvolaní L.Beňačku a F.Jašša z ich funkcií člena KK resp. člena
výboru ZO.
Tajomník dal hlasovať o odvolaní Ladislava Beňačku z funkcie člena Kontrolnej komisie ZO.
HLASOVANIE
Za:
118
Proti: 11
Zdržal sa:
32
ČS odsúhlasila odvolanie Ladislava Beňačku z funkcie člena Kontrolnej komisie ZO.
Tajomník dal hlasovať o odvolaní Františka Jašša z funkcie člena Výboru ZO.
HLASOVANIE
Za:
127
Proti: 8
Zdržal sa:
26
ČS odsúhlasila odvolanie Františka Jašša z funkcie člena Výboru ZO.
Tajomník dal hlasovať o tom, či sa ČS bude zaoberať návrhom Františka Jašša st. (či bude hlasovať)
o odvolaní Ing.Milana Kadnára, Olivera Velšica a Ľubomíra Belisa ml. z ich funkcií členov výboru ZO.
HLASOVANIE
Za:
17
Proti: 128
Zdržal sa:
16
ČS odsúhlasila, že nebude hlasovať o odvolaní Ing.Milana Kadnára, Olivera Velšica a Ľubomíra Belisa
ml. z ich funkcií členov výboru ZO.

František Jaššo ml.
Poďakoval sa výboru, že mohol byť členom DK a poprial športové úspechy všetkým členom.
Ľubomír Belis ml. – hospodár ZO
Informoval členov o situácii na OR Nedanovce – ostatná vodná plocha ohľadne doby lovu kapra.
Brigády budú zverejnené na webe.
Informoval o minimálnom a plánovanom zarybnení našich revírov.
Chýbajú nám pomocní hospodári na OR Nedanovce, v Žabokrekoch a na VN Partizánske Bager.
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Navrhol hlasovať na ČS o ponechaní minimálnej lovnej miere kapra na našich revíroch – 45 cm tak ako
je aktuálne aj od roku 2020.
Navrhol hlasovať na ČS o zavedení hornej lovnej miery kapra na našich revíroch – 70 cm s platnosťou
od roku 2020.
Poďakoval SRZ Rada Žilina za korektnú spoluprácu. Informoval o plánovanom chove rýb na našich
revíroch a taktiež o chove v spolupráci s inými subjektami.
Vysvetlil dôvody odvolania L.Beňačku ako hospodára na VN Partizánske – Bager.
Jozef Bencel
Informácia o brigáde v Bošanoch na deň zeme – 13.04.2019.
Ján Holý
Pýtal sa na kompetencie ohľadne stanovenia hornej lovnej miery kapra v ZO.
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
– vysvetlil, že je to v plnej kompetencii ZO.
Pýtal sa na privlastňovanie kapra na ostatných vodných plochách.
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
– vysvetlil problematiku celoročného lovu kapra na ostatných vodných plochách.
Pýtal sa na problematiku lovu amura.
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
– pripomienky na MŽP. Čaká sa na úpravy (výklady) zákona, resp. vyhlášky.
Odpovedal Ing. J.Lauš .
-ohľadne lovu a privlastňovania amura.
Jozef Kraľovič
Pýtal sa na problematiku lovu a privlastňovania si sumca
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
-max. do 5 kg – 1 kus a koniec lovu.
Kritizoval cenu zväzovej kaprovej povolenky – prečo si nemôže privlastniť viac ako 40 kusov rýb.
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
-40 kusov na privlastnenie je primeraný počet
Pýtal sa, čo treba robiť ak veľkým počtom vychádzok vypíše – zaplní celú povolenku.
Odpovedal Ing. Ľ.Javor
-ZO je v takomto prípade povinná vydať ďalšiu povolenku.
Ľubomír Vlčko
Nezapočítal-nezaevidoval mu hospodár odrobenú brigádu na VN Partizánske – Bager.
Odpovedal Ing. M.Kadnár
-vysvetlil problematiku evidencie brigád podľa novej smernice o brigádach. Sľúbil prešetrenie jeho
konkrétneho prípadu.
Marián Bodnár – hospodár rieka Nitrica a Nitra
Informoval o spriechodnení cesty k rieke Nitrica v časti Návojovce.
Informoval o obsahu plánovaných brigádach – termíny budú zverejnené včas na internete.
Informoval o úseku v 5. stupni ochrany prírody na rieke Nitrica a pravidlách lovu v tomto úseku.
Vyjadril súhlas s navrhovanými zmenami v revírovaní na rieke Nitrica.
Navrhol hlasovať na ČS pre držiteľov pstruhových povolení povinnosť odpracovania brigád naviac na
pstruhových vodách v objeme +5 hodín (okrem brigád na vodách kaprových).
Vyjadril podporu pre odsúhlasenie hornej lovnej miery kapra – na 70 cm.
Navrhol pokračovať v chove lieňa na chovných rybníkoch v Brodzanoch.
Navrhol chovať kapríka aj na potoku Hydina.
Poukázal na problematiku chovu pstruha potočného na hornom úseku Oslianskeho potoka.
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Odpovedal Ing. J.Lauš
-vysvetlil, ktoré sú pôvodné druhy rýb z hľadiska ochrany prírody.
Odpovedal Ing. M.Kadnár
-máme povolenú výnimku na lov a usmrcovanie v 5.st. ochrany prírody na nepôvodné druhy
Odpovedal Ľ.Belis ml.
-informoval o spolupráci s MsO Prievidza pri zarybňovaní Oslianskeho potoka.
Odpovedal Oliver Velšic
-kritizoval kradnutie rýb pri ich samotnom vysádzaní do revírov účastníkmi brigád (ukrývanie rýb
v kríkoch a pod. pri roznášaní pstruhov)
Peter Ďurinák
Poukázal na to, že pri výlove rýb vo VN Veľké Uherce sa ryby (tolstolobiky) predávali členom za
hotovosť bez vydávania príjmového pokladničného dokladu. Kam sa dali takto vybrané peniaze.
Odpovedal Ing.M.Kadnár
-navrhol nevracať sa už k veciam, ktoré sa stali pred 5 rokmi.
Juraj Habala
Poukázal na problematiku nejednoznačného prístupu RS k umiestňovaniu bóji pri love na Štrkovisku
v Žabokrekoch.

14. Návrhy a schválenie uznesení, plánu hlavných úloh a rozpočtu na rok 2019
O jednotlivých návrhoch ČS hlasovala samostatne.
Tajomník požiadal členov mandátovej komisie aby spočítali aktuálny počet členov ZO prítomných
v sále pred hlasovaním. Konštatoval, že v sále bolo aktuálne prítomných 148 členov.
Návrhy uznesení predniesol predseda Návrhovej komisie Vladimír Marko:
•

Návrh zavedenia min. miery kapra 45 cm na všetkých našich lovných revíroch od roku 2020,
tak ako ho predniesol hlavný hospodár vo svojom diskusnom príspevku.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zavedenie spodnej miery kapra na všetkých našich revíroch na 45 cm.
•

Návrh zavedenia vrchnej miery kapra 70 cm na všetkých našich lovných revíroch od roku 2020
tak ako ho predniesol hlavný hospodár vo svojom diskusnom príspevku.
HLASOVANIE
Za:
144
Proti: 1
Zdržal sa:
3
ČS odsúhlasila zavedenie vrchnej miery kapra na všetkých našich revíroch na 70 cm.
•

Návrh zavedenia povinnosti odpracovať 5 brigádnických hodín naviac na pstruhových revíroch
pre držiteľov miestnej pstruhovej povolenky.
HLASOVANIE
Za:
113
Proti: 20
Zdržal sa:
15
ČS odsúhlasila zavedenie povinnosti odpracovať 5 brigádnických hodín naviac na pstruhových revíroch
pre držiteľov miestnej pstruhovej povolenky.
• Návrh uzavrieť kúpnu zmluvu na kúpu budovy ČS v Žabokrekoch za cenu max. 10.000,- EUR.
HLASOVANIE
Za:
139
Proti: 2
Zdržal sa:
7
ČS odsúhlasila uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu budovy ČS v Žabokrekoch za cenu max. 10.000,- EUR.
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•

Návrh uzavretia zmluvy o bezúročnej pôžičke so SRZ Rada Žilina vo výške 10.000,- EUR
a dobou splácania 4 roky.
HLASOVANIE
Za:
139
Proti: 2
Zdržal sa:
7
ČS odsúhlasila uzavretie bezúročnej pôžičky na nákup ČS v Žabokrekoch za cenu 10.000,- EUR.
•

Návrh zvýšenia hodnoty členskej známky pre dospelých členov o 3 ,- EUR, ktoré budú účelovo
viazané na splácanie pôžičky na kúpu ČS a na jej opravy.
HLASOVANIE
Za:
145
Proti: 2
Zdržal sa:
1
ČS odsúhlasila zvýšenie hodnoty členskej známky pre dospelých členov o 3,- EUR, ktoré budú účelovo
viazané na splácanie pôžičky na kúpu ČS a na jej opravy.
•

Návrh uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom budov ČS pri VN Partizánske – Bager
s Hydromelioráciami vo výške nájmu 150,- EUR/ročne.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom budov ČS pri VN Partizánske – Bager
s Hydromelioráciami vo výške nájmu 150,- EUR/ročne.
•

Návrh vybudovať novú el. prípojku pre naše sklady pri VN Partizánske – Bager s predbežným
rozpočtom 4.300,- EUR (svojpomocne brigádnicky – do 2.500,- EUR).
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila vybudovanie novej el. prípojky pre naše sklady pri VN Partizánske – Bager
s predbežným rozpočtom 4.300,- EUR (svojpomocne brigádnicky – do 2.500,- EUR).
•

Návrh zavedenia povinnosti vykonávania brigád pre členov vo veku od 18 do 65 rokov a pre
ženy do 60 rokov s platnosťou od roku 2019.
HLASOVANIE
Za:
146
Proti: 2
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zavedenie povinnosti vykonávania brigád pre členov vo veku od 18 do 65 rokov a pre
ženy do 60 rokov s platnosťou od roku 2019.
• Návrh zvýšiť hodnotu brigádnickej hodiny z 5,- EUR na 8,- EUR s platnosťou od roku 2019.
HLASOVANIE
Za:
126
Proti: 22
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila zvýšenie hodnoty brigádnickej hodiny z 5,- EUR na 8,- EUR s platnosťou od roku 2019.
•

Návrh prerevírovania toku rieky Nitrica od Skačianskeho mlyna po vtok do rieky Nitry
nasledovne:
-od Skačianskeho mlyna po ústie Kršteňanského potoka – Pstruhový lovný
-od ústia Kršteňanského potoka po hať vo V. Bieliciach – Pustak – Kaprový lovný (zostáva)
-od hate vo V. Bieliciach (Pustak) po ústie do rieky Nitry – Kaprový lovný s režimom CHaP
Toto prerevírovanie by v prípade schválenia na Rade SRZ Žilina vstúpilo do platnosti od roku 2020.
HLASOVANIE
Za:
143
Proti: 4
Zdržal sa:
1
ČS odsúhlasila návrh na prerevírovanie rieky Nitrica v úseku od Skačianskeho mlyna po ústie do rieky
Nitra s platnosťou od roku 2020.
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•

Návrh pokračovať v rokovaní s MsO Topoľčany s cieľom vytvorenia spoločného revíru
Klatovské Rybníky.
Toto prerevírovanie by v prípade schválenia na Rade SRZ Žilina vstúpilo do platnosti od roku 2020.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila pokračovať v rokovaní s MsO Topoľčany s cieľom vytvorenia spoločného revíru
Klatovské Rybníky od roku 2020.
• Návrh zabezpečiť zmluvného dodávateľa na vedenie účtovníctva našej ZO za odmenu do 500,EUR/ročne.
HLASOVANIE
Za:
147
Proti: 0
Zdržal sa:
1
ČS odsúhlasila zabezpečiť zmluvného dodávateľa na vedenie účtovníctva našej ZO za odmenu do 500,EUR/ročne.
•

Predseda Návrhovej komisie V. Marko ďalej predniesol na schválenie ČS návrh Plánu hlavných
úloh MsO SRZ Partizánske na rok 2019.
Návrh Plánu hlavných úloh MsO SRZ Partizánske pre rok 2019:
1.
Zabezpečiť všeob. pravidelnú starostlivosť o revíry – kosenie, výrub drevín, čistenie,
udržiavanie poriadku
2.
Zabezpečiť jarné zarybnenie pstruhových aj kaprových revírov podľa plánu zarybnenia
3.
Zintenzívniť chov rýb – koordinácia s ichtyológom, násady, výlovy, VN Kolačno, chovné potoky,
zubáčové hniezda
4.
Pokračovať v opravách známych porúch prívodného potrubia z VN V. Uherce do VN PE-Bager
+ Vykonať zvislé značenie, dokončiť zmapovanie a zabezpečenie šácht prívodného potrubia z
VN V. Uherce
5.
Spevniť padajúce brehy na VN Partizánske a vyznačiť parkovacie plochy
6.
Odstrániť nelegálne prístrešky okolo VN Veľké Uherce
7.
Odkúpiť od Hydromeliorácií čerpaciu stanicu v Žabokrekoch za cenu 10.000,- EUR. Požiadať
v tejto súvislosti SRZ Radu Žilina o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10.000,- EUR so
splatnosťou 4 roky a zaviesť v rámci ZO účelovo viazaný výber poplatkov od členov vo výške
3,- EUR/ročne na zabezpečenie splácania tejto pôžičky.
8.
Pokračovať v rokovaní s MsO Topoľčany s cieľom vytvorenia spoločného revíru Klatovské
Rybníky
9.
Uskutočniť rybárske preteky dospelých a detí v termíne 4. a 5.mája 2019
10. Zriadiť novú el. prípojku pre naše objekty-sklady pri VN Partizánske v investičnej hodnote ca.
2.500,- EUR svojpomocne – brigádnicky a tiež obnoviť el. prípojku pre našu chatku pri VN
Veľké Uherce
11. Zabezpečiť jesenné zarybnenie všetkých revírov podľa plánu zarybnenia
12. Podporovať účasť našich reprezentačných družstiev v postupových súťažiach a podieľať sa na
organizovaní celoslovenských rybárskych súťaží.
13. Zabezpečiť zmluvného dodávateľa na vedenie účtovníctva našej ZO za odmenu do 500,EUR/ročne.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila návrh Plánu hlavných úloh MsO SRZ Partizánske na rok 2019.
•

Predseda Návrhovej komisie V. Marko ďalej dal na schválenie ČS Správu o finančnom
hospodárení za rok 2018 a návrh Rozpočtu na rok 2019. Táto správa odznela v bode č.8
programu ČS a predniesol ju účtovník MsO Pavel Hazucha.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila Správu o finančnom hospodárení za rok 2018 a návrh Rozpočtu na rok 2019.
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•

Predseda Návrhovej komisie V. Marko ďalej dal na schválenie ČS Správu Kontrolnej komisie
za rok 2018. Táto správa odznela v bode č.9 programu ČS a predniesol ju predseda KK MsO
Mário Obert.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS odsúhlasila Správu Kontrolnej komisie za rok 2018.

15. Doplnková voľba člena Kontrolnej komisie.
Predseda Volebnej komisie zahájil voľbu člena do Kontrolnej komisie. Prítomným členom vysvetlil
možné spôsoby voľby – aklamáciou alebo tajným hlasovaním – ich výhody aj nevýhody. Nakoľko sa
jedná o voľbu iba jediného člena KK a prihlásil sa iba jeden kandidát navrhol použiť spôsob voľby
aklamáciou. Predseda VK dal hlasovať o spôsobe voľby – najskôr o voľbe aklamáciou.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS schválila spôsob voľby aklamáciou.
Predseda VK predstavil prihláseného kandidáta a dal o ňom hlasovať. Po prevedení hlasovania
a sčítaní hlasov mandátovou komisiou predseda Volebnej komisie oznámil VČS výsledky hlasovania,
ktoré sú uvedené v „Zápisnici o priebehu a výsledku volieb“, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

16. Schválenie výsledkov doplnkových volieb do Kontrolnej komisie.
Tajomník po prednesení výsledkov volieb predsedom Volebnej komisie dal ČS tieto výsledky schváliť.
HLASOVANIE
Za:
148
Proti: 0
Zdržal sa:
0
ČS schválila výsledky volieb člena Kontrolnej komisie.

17. Záver - ukončenie VČS
Tajomník MsO Partizánske Ing. P. Magdolen poďakoval prítomným za účasť, obsiahlu
diskusiu, disciplínu a poprial všetkým veľa zdravia, bohaté úlovky v roku 2019 a rokovanie VČS
ukončil.

Zapísal:

Ing. Peter Magdolen
tajomník

Schválil:

Ing. Milan Kadnár
predseda

Prílohy:
- Správa o činnosti MsO SRZ Partizánske za rok 2018
- Správa o fin. hospodárení MsO SRZ Partizánske za rok 2018 a návrh Rozpočtu na rok 2019.
- Správa Kontrolnej komisie za rok 2018
- Správa Disciplinárnej komisie za rok 2018
- Diskusný príspevok Ing. Ľubomíra Belisa – analýza výberu poplatkov za roky 2017-2018
- Zápisnica o priebehu a výsledku doplnkových volieb člena KK MsO SRZ Partizánske
- Prezenčná listina účastníkov VČS 2019
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