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Zápis z výročnej členskej schôdze zo dňa 24. 3. 2013 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej,    

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2012 

4. Plán hlavných úloh na rok 2013 

5. Správa o hospodárení MO za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 

6. Správa KRK  k účtovnej uzávierke 2012 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 

 

Ad. 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil JUDr. Jaroslav Tomek  a oboznámil s programom 

VČS. 

                                                

Ad. 2. Boli zvolené komisie.  

 

a) Mandátová komisia: Michal Pradeniak 

                                                 Ing. Roman Ščury 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia :  Viktor Harciník 

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Viktor Bielik 

                                

                                           

Ad. 3 . Boli vyhodnotené  úlohy pre členov výboru MO z minulej členskej schôdze :  

– VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  

1. 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, 
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2. vykonať faktické a právne úkony za účelom možnosti užívania ďalších nehnuteľností 

v lokalite Prúdy, 

3. navrhnúť na každý rok   na jednom z miestnych kaprových revíroch  zákaz lovu na 

živú a mŕtvu rybku  na ochranu násady drava. 

Vyhodnotenie : Úlohu č. 1 môžeme z pohľadu ekonomického hodnotiť  tak, že MO dosiahla 

v roku 2012 zisk vo výške 4508,95 Eur oproti schválenému rozpočtu. Na túto skutočnosť mal 

vplyv príchod nových a prestup členov do našej MO, úsporné opatrenia na strane znižovania 

nákladov.  Trend v starostlivosti o naše revíry ,  spôsob zarybňovania ale aj práca s deťmi 

a mládežou ukazujú, že od  roku  2003 doteraz vzrástol počet členov MO o 165 na súčasný 

stav 696.  

Úloha č. 2 je stále v pozornosti MO a dohody o ďalšej spolupráci s obcou Predmier zostávajú 

zachované. 

Úloha č. 3- výbor MO po porade s hospodárom ale aj pomocnými hospodármi na rok 2013 

navrhuje zákaz lovu na živú a aj mŕtvu rybku na lokalite Šurabka a to po zhodnotení 

množstva ulovených dravcov na tomto revíri, kde teda plánuje v tomto roku silnejšiu výsadbu 

násady štuky okolo 35-40 cm, ktorá by vlastne v sezóne  leto 2014 mohla bez problémov 

dosahovať lovnú mieru. To či sa zákaz v roku 2012 na Kadurke premietne do úlovkov dravca 

v tomto roku budeme vedieť vyhodnotiť na budúci rok , pričom  efektívnosť tohto opatrenia  

budeme vedieť kvalifikovane posúdiť z tohtoročných úlovkov dravca na Kadurke čo sa týka 

počtu aj váhy lovených dravcov. 

 

Ad. 4 Správu o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2012 prečítal predseda MO p. Stanislav 

Sádecký                          

 

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

že na schôdzi je prítomných 136 členov, čo je 19,4%. 

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. 6. Správu o hospodárení MO a správa o účtovnej uzávierke za rok 2012/ a návrh 

rozpočtu na rok 2013 – prečítal Ing. Kovačik a Ing. Korec 

 

Ad. 7. Prestávka 
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Ad. 8. Diskusia  

 - JUDr. Tomek k problematike búd a prístreškov na kanáli v Svederníku a Marčeku,  

stanovisko Povodia Váhu k tomu;  

- Primátor Mesta Bytče k tejto problematike- podpora zo strany Mesta a poďakovanie za 

snahu riešiť tento problém –budovaním stavieb pri vode dochádza k porušovaniu niekoľkých 

zákonov, vo svojom  príhovore poďakoval rybárom za starostlivosť o revíry , o rybársku 

mládež; 

- na túto tému predniesli svoje pripomienky p. Majtán, Hvorečný, – čí sa bude likvidovať 

všetko, či je každá úprava lovného miesta v rozpore so zákonom, 

- na tému brigády vystúpili p. Jaškovič a Koštek, 

- p. Marčulinec na tému odchovu zubáča , p.Meliš na tému zarybňovania Váhu násadou jalca 

- p. Fulier – problém podsekávania rýb na zimovisku na Váhu, slabé kontroly na revíry 

v Marčeku a Svederníku,  

-p. Malik  pripomienky k hodnoteniu rybárskych pretekov 

 

                                

Ad. 9. Návrh uznesení  VČS  

predniesol a dal hlasovať JUDr.Stanislav Harciník  

 

 

 

Zapísal: JUDr. Jaroslav Tomek  
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Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 24.3.2013 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2012 

 b) správu kontrolnej a revíznej komisie k účtovnej závierke 2012, 

 c) rozpočet na rok 2013,                               

 d) zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku na Šurabke v roku 2013 

 

 

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, 

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

a mŕtvu rybku  na ochranu násady dravca, 

                          

 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1. Do 20.5.2013 ukladá členom MO,  ktorí si vybudovali na revíroch MO SRZ Bytča  rôzne 

prístrešky a búdy aby tieto odstránili, pričom po tomto termíne budú likvidované v spolupráci 

so správcami vodných tokov. 

2. Zákaz budovania nových prístreškov a búd ako aj likvidovanie  a poškodzovanie brehov 

a porastov bude členmi Rybárskej stráže oznamované ako priestupky podľa § 77 ods. 1 

písm.c,/ e/ vodného zákona, resp.  zákona o odpadoch alebo zákona o ochrane prírody 

a krajiny podľa charakteru následku konania.  

3. Zákaz vyhradzovania si miesta lovu; s tým spojené slovné ako aj fyzické  vynucovanie si 

odchodu loviace z lovného miesta sa považuje za závažné disciplinárne previnenie.  

 

 

 

Poznačil : JUDr. Jaroslav Tomek 


