
Zápis z výročnej členskej schôdze z 21.3. 2010 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej   

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2009 

4. Správa o hospodárení MO za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010 

5. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 

6. Plán hlavných úloh na rok 2010 

7. Voľba členov výboru MO a voľba delegátov na Snem SRZ 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

 

ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil JUDr. Jaroslav Tomek  

          privítanie,  

 

                                                

ad. 2. Počas rokovania boli zvolené komisie -:  

 

a) Mandátová komisia: Peter Horčička 

                                                 Michal Pradeniak 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia :  JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Viktor Harciník 

                                         Jozef Urban 

c)          Volebná : Ing. Ladislav Kovačik 

                                          Ing. Roman Ščúry 

                                          Jozef Chudej  st. 
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ad. 3 . 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 ako aj kaprových revíroch z hľadiska 
čistoty ,poriadku, disciplíny rybárov- úloha bola v plnení a bude aj naďalej, prijaté 
opatrenie smerovali k činnosti rybárskej stráže na úseku čistoty  a poriadku, zlepšila sa 
činnosť hospodárov na  revíroch, v oblasti brigádnickej činnosti, stabilne kvalitné sú 
revíry v Kotešovej, prvé výsledky opatrení sú na revíry Hvoznica a Kanál pod 
Beňovom akej aj Svederník , Marček , problémom na pstruhových revíroch vidíme 
v udomácnení sa vydry riečnej, ktorá decimuje násadové pstruhy potočné. Problém 
vydra chceme riešiť v spolupráci s Radou SRZ, pretože je to chránený druh.     

– Dodržať vyrovnaný rozpočet na rok 2009 –úloha bola splnená, bližšie a podrobné 
údaje budú v správe k účtovnej uzávierke, 

– Zabezpečiť dostatok cash zdrojov na nákup rybej násady - úloha bola splnená, bližšie 
a podrobné údaje budú v správe k účtovnej uzávierke, 

 
            Plán hlavných úloh na rok 2010  

- zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok 

zdrojov na nákup násady, 

- vykonať úkony za účelom získania ďalších nehnuteľností v lokalite Rašov 

              

Správu o činnosti  výboru MOSRZ za rok 2010. Predniesol p. Stanislav Sádecký 

 

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

že na schôdzi je prítomných 186  členov, čo je  nemej ako polovica všetkých členov. 

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. 

Ad 5. Správa o hospodárení MO , správa o účtovnej uzávierke za rok 2009, Správa 

KRK   a návrh rozpočtu na rok 2010, 

 

- VČS na návrh p. Tichého schválila  zaradenie diskusie  pred voľbou členov 

výboru, 

Návrhy  a pripomienky : p. Tichý – diskusia na tému Rašov, kormorán, tráva na 

revíroch a pod. 

p. Hranica – brigádnicka činnosť, tráva na revíroch, hospodárska činnosť, 
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p. Hlucháň – téma Rašov,  hospodárenie na pstruhových revíroch, odchovných 

revíroch, hospodárska a brigádnicka činnosť, 

p. Papanek- brigádnicka činnosť, Rašov, 

p. Kocúr- problematika športovej činnosti. 

 

 Na uvedené témy odpovedali – JUDr. Tomek, Ing. Korec, p. Sádecký, p. Bielik, 

p.Polák, p. Harciník, p.Kovačik ako aj hosť z Rady p. Mihalda  

Ad . 6.Voľba členov výboru MO a voľba delegátov na Snem SRZ   

 

ad. 7. Návrh uznesení  VČS  

predniesol. a/ Volebná : Ing. Ladislav Kovačik, prezentoval výsledky  volieb do výboru MO , 

všetci navrhovaní kandidáti boli zvolení do výboru ,KRK a na snem SRZ. 

                        b/      Návrhová : JUDr. Harciník – návrh uznesení z VČS MO SRZ Bytča 
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Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 21.3.2010 

 

1. VČS schvaľuje : a)  konanie a uznášaniaschopnosť VČS  

                                 b) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2009 

                                c) správu o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2009, 

                               d) správu kontrolnej a revíznej komisie, 

                               e) rozpočet na rok 2010 

                               f ) schvaľuje  výsledky volieb do výboru MO , KRK a delegátov na snem 

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

- Zabezpečiť,  aby kontakt hospodára a pomocných hospodárov s členmi pri brigádach 

bol efektívnejší ako doteraz, v miestnom lapacom poriadku budú uvedení hospodári 

pri konkrétnych revíroch 

- Hľadať spôsob ako  efektívne obnoviť  športovú činnosť   

 

 

 

                          

 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1.  zvýšiť disciplínu na všetkých revíroch 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


