
Zápis z výročnej členskej schôdze z 22.3. 2009 

 

Program :  

1. Zahájenie 

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej,    

3. Správa o činnosti MO SRZ za rok 2008 

4. Správa mandátovej komisie 

5. Správa o účtovnej uzávierke 

6. Správa KRK k účtovnej uzávierke 

7. Návrh rozpočtu MO SRZ na rok 2009 

8. Plán hlavných úloh na rok 2009 

9. Prestávka 

10. Diskusia 

11. Správa návrhovej komisie 

12. Záver 

 

 

ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil JUDr. Jaroslav Tomek  

          privítanie,  

Minúta ticha za členov našej organizácie, ktorí naše rady opustili  

  

vyhodnotenie  úloh pre členov výboru z minulej členskej schôdze :  

– VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  

– V spolupráci s Banským úradom Prievidza  zabezpečiť hospodárenie na Prúdoch- 

uvedená úloha je stále v plnení, pretože sa ťažobnom priestore vykonáva ťažobná 

činnosť a až po jej  faktickom a právnom ukončení sa budú vykonávať kroky na 

zmenu charakteru vody z banskej na inú, 

- Zlepšiť hospodárenie na pstruhových revíroch- v dôsledku trvalého a každoročného 

poklesu vodnej hladiny a kyslíku nie je možné efektívne hospodáriť na pstruhových 

vodách, avšak hospodár a pomocný hospodári vyvíjajú úsilie aspoň na udržanie trendu 

na Rovnianke, Dlhopolke, Štiavničke t.j väčších potokoch, ktoré majú aj v lete 

relatívne dosť vody , 

– V spolupráci so správcom toku vykonať opatrenia na stabilizáciu hrádze na Kadurke- 

po konzultácií s Povodím Váhu správca toku neeviduje narušenie hrádze v dôsledku 



už skončenej ťažby v koryte Váhu v prípade, že by  boli signály o narušení hrádze 

bude toto ihneď riešiť.                            

- Zverejniť mená pomocných hospodárov , ktorí organizujú brigády, aby ich členovia 

poznali – uvedené osoby a ich kontakty spolu s plánom  brigád budú v dohľadne dobe 

uverejnené na internetovej stránke MO SRZ Bytča, ktorá bola spustená vo februári 

2009 

- Doriešiť vyčistenie mnícha ako prítok potoka do Šurabky –úloha je splnená. Problém 

vtoku do Šurabky však bude podľa vyjadrenia povodia Váhu riešený komplexne, 

vybudovaním sedimentačnej jamy na vtoku. Toto by sa malo realizovať tento rok.  

                          

 

ad. 2. Počas rokovania boli zvolené komisie :  

 

a) Mandátová komisia: Peter Horčička 

                                                 Jozef Višňovský 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia : Dr.Erhart  

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Viktor Harciník 

                                          

Prtítomní jednomyseľne zvolili členov komisií.                                        

                                              

 

ad. 3 . Správu o činnosti MOSRZ za rok 2008. Prednesol  p. Stanislav Sádecký 

 

ad. 4 . Správu mandátovej komisie predniesol p. Tomek, mandátová komisia konštatovala, 

že na schôdzi je prítomných 112. Členov, čo je  20 % členov MO. 

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť dal predsedajúci JUDr. Tomek  konanie členskej 

schôdze odhlasovať konanie členskej schôdze. Na základe hlasovania je konanie, rozhodnutia, 

uznesenia členskej schôdze  právoplatné a účinné  v zmysle   § 14 bod 3.3 Stanov  SRZ  z 

roku 2003. VČS jednomyseľne schválila konanie schôdze a jej uznášaniaschopnosť. 

ad. 5 . Správu o účtovnej uzávierke za rok 2008 predniesol Ing. Kovačik 



ad. 6.  Správu KRK k účtovnej závierke predniesol  Ing. Kovačik 

ad. 7.  Návrh rozpočtu na rok 2009 predniesol  Ing. Ľuboš Korec              

ad . 8  Plán hlavných úloh na rok 2009 – predniesol  JUDr.Tomek 

– V spolupráci s Banským úradom Prievidza a Kamenivom Slovakia zabezpečiť 

hospodárenie na Prúdoch, 

– Zlepšiť hospodárenie na pstruhových revíroch ako aj kaprových revíroch z hľadiska 
čistoty ,poriadku, disciplíny rybárov, 

ad. 9 Prestávka 

ad. 10. Diskusia  -  Ing. Luboš Korec – predniesol financovanie násady na rok 2009, 

                               Hosť z Rady SRZ p. Milan Mihalda sa ospravedlnil pre chorobu. 

V diskusii boli prejednané tieto námety a otázky :  

1. p. Starovský-stanovisko k využitiu nových štrkovísk pod Hlbokým a v Kotešovej. 

2. p. Grega- vysadzanie lipňa na Váh 

3. p. Marčulinec- problém kormorána, vydry na revíroch, problematika brigádnickej 

činnosti 

4. p.Pinčík- limitovanie počtu vychádzok na kaprové vody, 

5. p.Pollák- problematika brigád z pohľadu pomocného hospodára, 

6. p. Hvorečný problematika brigád, ich počet a efektívnosť 

na otázky a námety a odpovedali. p. Ing.Korec, JUDr.Tomek, a predseda p.Sádecký. 

Diskusia o povinnosti odovzdať prehľady o úlovkoch, čistota pri vode, účasti na VČS. 

ad. 10. Návrh uznesení  VČS predniesol p. JUDr. Tomek a dal hlasovať , uznesenia boli 

prijaté jednomyselne. 

ad. 11. Nakoľko bol program VČS vyčerpaný Stanislav Sádecký poďakoval všetkým členom 

za účasť a rokovanie ukončil. 

 

Poznačil :  JUDr. Tomek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 22.3.2009 

 

1. VČS schvaľuje : konanie VČS nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov MO. 

                               a) správu o činnosti MO SRZ za rok 2008 

                               b) správu o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2008, 

                               c) správu kontrolnej a revíznej komisie, 

                               d) rozpočet na rok 2009, 

                                 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

– V spolupráci s Banským úradom Prievidza a Kamenivom Slovakia zabezpečiť 

hospodárenie na Prúdoch, 

– Zlepšiť hospodárenie na pstruhových revíroch ako aj kaprových revíroch z hľadiska 

čistoty ,poriadku, disciplíny rybárov, 

– Dodržať vyrovnaný rozpočet na rok 2009, 

– Zabezpečiť dostatok cash zdrojov na nákup rybej násady. 

                          

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


