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Zápis z  výročnej členskej schôdze z 23.3. 2014 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej   

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2013 

4. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 2013 

5. návrh rozpočtu na rok 2014 

6. Plán hlavných úloh na rok 2014 

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  

Minúta ticha za členov našej organizácie, ktorí naše rady opustili  

  

                                                

ad. 2. Počas rokovania prebehla  VOĽBA KOMISIÍ .  

a) Mandátová komisia: Peter Novosad 

                                                 Viktor Bielik 

                                                 Michal Gulaša 

 

 

b) Návrhová komisia : Viktor Harciník  

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       Jozef Chudej st. 

                                          

c)          Volebná : Ing. Ladislav Kovačik 

                                          Ing. Roman Ščúry 

                                          Jozef Chudej  
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ad. 3 .  tajomník vyhodnotil  úlohy pre členov výboru z minulej členskej schôdze :  

VČS uložila 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, 
Vyhodnotenie : Úlohu č. 1 môžeme z pohľadu ekonomického hodnotiť  tak, že MO dosiahla 
v roku 2013 zisk vo výške 5.353,82 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  na súčasný stav 
737.  
Úloha č. 2 - výbor MO po porade s hospodárom ale aj pomocnými hospodármi na rok 2014 
navrhuje zákaz lovu na živú a aj mŕtvu rybku na lokalite Beňov 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 2015 mohla bez problémov dosahovať 
lovnú mieru. Zákaz v roku 2012 na Kadurke sa premietol do úlovkov dravca v tomto roku 
2013  v tom, že sa ulovil zhruba o 100% viac dravca ako v roku keď sa nechytalo na rybku.   

 
                          
Správu o činnosti  výboru MOSRZ za rok 2013. Predniesol predseda p. Stanislav 

Sádecký 

 

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

že na schôdzi je prítomných 131 členov, čo je  17.7% všetkých členov. 

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

schôdze odhlasovať konanie členskej schôdze a jej program. 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 2013/ a návrh 

rozpočtu na rok 2014 prezentoval Ing. Kovačik-predseda KRK a návrh rozpočtu 

s komentárom Ing. Korec. Následne dal predsedajúci hlasovať o schválení rozpočtu. 

Ad 6 . Plán hlavných úloh na rok 2014 – predstavil JUDr. Tomek 

- zabezpečiť vykonaním úsporných opatrení na strane výdavkov MO dostatok 

zdrojov na nákup násady, 

Ad . 7.Voľba členov výboru MO, členov KRK a voľba delegátov na Snem SRZ – 

predstavenie navrhovaných a samotnú voľbu viedol Ing. Kovačik, z hlasovania bola 

schválené verejná voľba , všetci navrhnutí členovia výboru, KRK a delegáti Snemu boli 
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schválení. Na prvej schôdzi novozvoleného výboru bol za predsedu MO zvolený 

Stanislav Sadecký a za predsedu KRK JUDr. Jaroslav Tomek. 

Ad. 8  Prestávka 

Ad. 9. Diskusia  -   

1. príhovor primátora mesta Bytča k prítomným členom, poďakovanie za dobrú 

spoluprácu, za starostlivosť o Petrovičku v meste, o mládež , čistotu a poriadok na 

revíroch.  

2. delegát Rady SRZ p.Mihalda informoval o náladách pred Snemom SRZ , je potrebné 

zachovať kontinuitu všeľudového rybárstva a tak sa aj snažiť vo svojej činnosti, 

vyjadril spokojnosť k objemu rozpočtu našej MO na násadu, a aj informoval o snahe 

o vyňatie Nitrianskeho Rudna z celozväzového povolenia, 

3. p.Ing.Harvánek  prispel do diskusie  názormi vo vzťahu k vykazovaniu  a prehľadu 

o počte členov, násade a úlovkoch rýb – presnejšie štatistické vyhodnotenie ; vyjadril 

názor na postih členov , ktorí neodovzdajú povolenky na rybolov; dotazoval na 

problém zakúpenia rybárskeho lístka u detí od 6-15 rokov loviacich v sprievode 

dospelého rybára, 

4. p. Štefam Kováč diskutoval na tému horná lovná miera kapra v podmienkach MO 

5. p.Vicena diskutoval na tému rozpočtu,  násada rýb – vyjadril svoju spokojnosť 

s cestou akou ide naša MO , vyjadril však aj nespokojnosť nad chovaním sa členov na 

násade dravca, kapra, šetrné zaobchádzanie s rybami; pozval všetkých na preteky 

plavačkarov na trati Beňov , 

6. p. Holák diskutoval o probléme prístupu na lokality Beňov , výstavba chát až pri vode, 

prístup k lovnému miestu, 

7. p. Silvester Daniš diskutoval o možnostiach ďalšieho využitia lokality Prúdy.  

 

Z diskusie vyplynula pre výbor potreba upriamiť pozornosť na problém na Beňove 

v súvislosti s výstavbou chát, potreba ďalšieho rokovania o využití ťažbobného priestroru  

v blízkosti Prúdov, spolupracovať s Urbárom Malá Bytča. 

Ad. 10. Návrh uznesení  VČS  

Predniesol  za  a/ Volebná : Ing. Ladislav Kovačik 

                        b/      Návrhová : JUDr. Stanislav Harciník 
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Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 23.3.2014 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2013 

                               b) správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2013, 

                               c) rozpočet na rok 2014 

                                d)  zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku na revíry Beňov v roku 2014 

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

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

- ďalej plniť úlohy vo vzťahu k vyrovnanosti rozpočtu a finančnej disciplíny, 

- venovať pozornosť  VN Beňov 

                        

 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1. zvýšiť disciplínu pri odovzdávaní  prehľadu o úlovkoch 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal a poznačil: JUDr.Jaroslav Tomek 


