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ZÁPIS z výročnej členskej schôdze z 20.3. 2011 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej,    

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2010  

4. Plán hlavných úloh na rok 2011 

5. Návrh rozpočtu na rok 2011 

6. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke, Správa o hospodárení 

MO za rok 2010 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

 

ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil JUDr. Jaroslav Tomek  

          privítanie p. primátor mesta Bytča, p. delegáta z RADY SRZ a členov  

Minúta ticha za členov našej organizácie, ktorí naše rady opustili. 

VČS bola oboznámená s programom VČS. 

                                                

ad. 2. Počas rokovania boli volené komisie:  

 

a) Mandátová komisia: Michal Pradeniak 

                                                 Roman Ščury 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia : Jozef Kemka 

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Viktor Harciník 

                                

                                              

 

ad. 3 . vyhodnotenie  úloh pre členov výboru z minulej členskej schôdze :  

– VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  



 2

– 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 –úlohu hodnotená ako splnenú 

– Hľadať spôsob ako  efektívne obnoviť  športovú činnosť – z krúžku mladých rybárov 

hľadáme schopných a ochotných možných pretekárov.  

 
ad. 4  

                          

Správu o činnosti  výboru MOSRZ za rok 2010 –p.Sadecký.  

Plán hlavných úloh na rok 2011  

–zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok zdrojov 

na nákup násady ale aj na  zhodnotenie nehnuteľného majetku vykonaním potrebných 

opráv a rekonštrukcií za účelom  šetrenia energií, 

-vykonať úkony za účelom získania ďalších nehnuteľností v lokalite Prúdy 

 

ad 5.  Správu mandátovej komisie predniesol p. Tomek, mandátová komisia konštatovala, 

že na schôdzi je prítomných 130  Členov, čo je 20 %. 

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

schôdze odhlasovať konanie členskej schôdze. Na základe jednomyseľného hlasovania bolo 

konanie, rozhodnutia, uznesenia členskej schôdze  právoplatné a účinné  v zmysle   § 14 bod 

3.3 Stanov  SRZ  z roku 2003. 

ad 6. Návrh rozpočtu na rok 2011 – Kovačik, Korec 

Hlasovania o rozpočte sa zdržal jeden člen. 

ad. 7. Správa KRK,  Správa o hospodárení MO / správa o účtovnej uzávierke za rok 

2010/ - Kovačik  

ad. 8  Prestávka 

ad. 9. Diskusia  -  v úvode vystúpil p. primátor a informovala o hlavných oblastiach 

spolupráce s MO, o krokoch , ktoré Mesto vykonalo na lokalite Petrovička, poďakoval  

členom MO za ich činnosť a starostlivosť o revíry, deklaroval kontinuitu v spolupráci 

s výborom MO, celou  členskou základňou osobitne poďakoval za prácu s mladými rybármi. 

- Hosť z Rady informoval o zámeroch  zmeny vo vykonávacej vyhláške k zákonu o rybárstve, 

doby lovu , lovné miery a pod., z diskusie vyplynulo, že sa bude zaujímať na Rade 

o probléme dioxínu resp. PCB v rybách v okolí Žiliny a Bytče na Váhu a Kanály - bude 

informovať výbor MO o zisteniach. 
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- členovia sa ďalej zaujímali o problematiku čistoty vôd, náklady na energie MO, revír Rašov, 

problematiku kormorána, kontamináciu rýb na Váhu – o stanovisko ku kontaminácií rýb 

požiada MO oblastného ichtiológa a v prípade nebezpečenstva bude informovať členov, na 

kormorána odpovedal hosť z rady, o Rašove a energiách  odpovedal Ing.Korec 

 

 

ad. 10. Návrh uznesení  VČS  

prednesie p. JUDR.Harciník predniesol návrh na uznesenia z VČS MO SRZ Bytča, čelovia 

jednomyseľne schválili uznesenia 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Spracoval: JUDr. Jaroslav Tomek 

                     Tajomník MO 
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Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 20.3.2011 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2010 

                               b) správu o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2010, 

                               c) správu kontrolnej a revíznej komisie, 

                               d) rozpočet na rok 2011 

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

- zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok 

zdrojov na nákup násady ale aj na  zhodnotenie nehnuteľného majetku 

vykonaním potrebných opráv a rekonštrukcií za účelom  šetrenia energií, 

- vykonať úkony za účelom získania ďalších nehnuteľností v lokalite Prúdy 

 

 

 

                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


