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Zápis z výročnej členskej schôdze z 25. 3. 2012 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej,    

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2011  

4. Plán hlavných úloh na rok 2012 

5. Správa o hospodárení MO za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 

6. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil JUDr. Jaroslav Tomek  

           

Oboznámil s programom VČS. 

                                                

ad. 2. Počas rokovania boli  zvolené komisie :  

 

a) Mandátová komisia: Peter Horčička 

                                                 Ing. Roman Ščury 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia :   

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Viktor Harciník 

                                       Viktor Bielik 

                                

                                           

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

– VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  
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– 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 

obe úlohy hodnotené ako splnené a bližšie informácie sú uvedené vo Výročnej správe MO za rok 
2011 v pasáži správa majetku.  
 

ad. 4                          

Správu o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2011 predniesol p. Stanislav Sádecký.  

 

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

že na schôdzi je prítomných 123 .  Členov, čo je 18,5 % všetkých členov. 

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

schôdze odhlasovať  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 6. Správa o hospodárení MO / správa o účtovnej uzávierke za rok 2011/ a návrh 

rozpočtu na rok 2012 – Kovačik,Korec 

 

Ad. 7. Prestávka 

 

Ad. 8. Diskusia  -   hosť z Rady p. Mihalda informoval o zvýšení zarybňovania  z Rady SRZ 

pre organizácie, príprave a pripomienkovaní novej vyhlášky z zákonu o rybárstve, 

o legislatívnych a praktických problémoch Kormorán, Vydra riečna, volavka a čajky. 

p.Tichý  navrhol   zakázať  na revíry Kadurka lov na živú a mŕtvu rybku v roku 2012, 

s cieľom chrániť násadu dravca 

p.Cigánik – navrhol každoročne vytypovať  ďalší revír s týmto zákazom, 

p.Adamov – dopyt na lovenie v lokalite Prúdov, 

p.Ninis -  problém vydra a kormorán,  

p.Bielik- informoval o novom hospodárovi na Skalke, poďakoval  starému hospodárovi za 

prácu, 

p.JUdr.Harciník- upozornil na problém neplatných štátnych rybárskych lístkov, 

p.Kudelčík-   načrtol možnosť zvýšenia lovnej miery PP , zakázať určité lov na rybku živú 

i mrtvu na vybraných pstruhových potokoch, 

p.Ninis-   problematika web stranky , 
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p. Kolek – problém čiernych stavieb na Hričovskej priehrade, 

p.Poláček- výhrady k pretekom MO Bytča , spôsob  losovania, problemy z jeho pohľadu na 

vec, 

p.Harciník – problém úpravy lovných miest pílenie veľkých stromov a neporiadok na lovných 

miestach na Hvoznici, 

 

Ad. 9 . Návrh uznesení  z VČS  

 

 

Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 25.3.2012 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2011 

                               b) správu o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2011, 

                               c) správu kontrolnej a revíznej komisie, 

                               d) rozpočet na rok 2012, 

                                e) zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku na Kadurke v roku 2012 

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

 

� naďalej zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok 

zdrojov na nákup násady ale aj na  zhodnotenie nehnuteľného majetku vykonaním a to 

potrebných opráv a rekonštrukcií za účelom  šetrenia energií, 

� vykonať faktické a právne úkony za účelom možnosti užívania ďalších nehnuteľností 

v lokalite Prúdy, 

� navrhnúť na každý rok   na jednom z miestnych kaprových revíroch  zákaz lovu na živú 

a mŕtvu rybku  na ochranu násady dravca, 

               

 

 

 

 

 
 
Zapísal: JUDr. Tomek 


