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Zápis z  výročnej členskej schôdze z 29.3. 2015 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej   

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2014 

4. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 2014 

5. návrh rozpočtu na rok 2015 

6. Plán hlavných úloh na rok 2015 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

 

ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil Ing. Ladislav Kováčik   

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 : Ing. Roman Ščury 

                                       JUDr. Stanislav Harciník 

                                       JUDr. Jaroslav Tomek 
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ad. 3 odovzdanie čestných vyznamenaní pre členov MO SRZ Bytča odovzdal delegát Rady Ing. 

Mihalda 

 

ad. 4  tajomník vyhodnotil  úlohy pre členov výboru z minulej členskej schôdze :  

VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  

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

- venovať pozornosť  VN Beňov 

 
Vyhodnotenie: 
 
Úlohu č. 1 -  môžeme z pohľadu ekonomického hodnotiť  tak, že MO dosiahla v roku 2014 zisk vo 

výške 2 425,61€, 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 757 členov. 

Úloha č. 2 - na tejto vodnej nádrži došlo za posledné roky k schválenej výstavbe rekreačných objektov, 

pričom MO v zmysle stavebného zákona nebola účastníkom stavebného a kolaudačného konania 

a môžeme len konštatovať, že do tohto procesu nevieme zákonne zasiahnuť, avšak pozornosť budeme 

venovať čistote a plneniu si povinností vlastníkov nehnuteľností pri brehoch a to cez rybársku stráž. 

 
Správu o činnosti  výboru MOSRZ za rok 2014. predniesol predseda p. Stanislav Sádecký. 

 

Ad. 5 Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Ladislav Kováčik,  mandátová komisia 

konštatovala, že na schôdzi je prítomných 118 členov, čo je  15.3% všetkých členov. 

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť dal predsedajúci Ing. Kováčik 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. 6 Správa o hospodárení MO / správa o účtovnej uzávierke za rok 2014/ a návrh 

rozpočtu na rok 2015 prezentoval JUDr. Jaroslav Tomek KRK a návrh rozpočtu 

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

 

Ad. 7 Plán hlavných úloh na rok 2015 – predstavil Ing. Kováčik 

- výbor MO  bude vyvíjať aktivity k získavaniu užívania ďalších možných revírov po 

ťažbe štrkov v našej oblasti , či už v spolupráci s vlastníkmi týchto vodných plôch alebo 

ako samostatný úžívateľ. 
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Ad. 8  Prestávka 

 

Ad. 9 Diskusia   

1. delegát Rady SRZ p.Mihalda informoval o priebehu Snemu SRZ a jeho záveroch, ktoré 

budú postupne spracované a postúpené organizáciám. 

2. predseda MO Stanislav Sádecký vyzval členov k účasti na brigádach na úpravu 

pretekárskej trate a pomoc pri zabezpečení štrku na úpravy ciest na trati. 

3. p. Vicena podporil predsedu MO o účasti na brigádach na úpravu pretekárskej trate a  

pozval všetkých na preteky plavačkárov na pretekárskej trati. 

4. p. Kováč oboznámil o ukončení ťažby na štrkovisku Prúdy a zarybnení tohto revíru 

5. p. Adamov diskutoval o možnosti násady kapra K2 na revír Váh č. 12. 

6. p. Rakovan diskutoval o možnosti opráv a výstavby nových splavov na revíry 

Štiavnička.  

 

Ad. 10. Návrh uznesení  VČS  

Predniesol  za návrhovú komisiu JUDr. Stanislav Harciník 

                         

Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 29.3.2015 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2014 

                                 b) správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2014, 

                                 c) rozpočet na rok 2015 

                                 d)  zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku na revíry Prúdy v roku 2015 

                                 e) 

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

1. dodržať minimálne vyrovnaný rozpočet v roku 2015 
2. vykonávať opatrenia pre dodržiavanie nákladov na energie 
3. hľadať možnosti zabezpečenia ďalších zdrojov voľných peňažných prostriedkov 

 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1. zvýšiť disciplínu pri odovzdávaní  prehľadu o úlovkoch 
 
 
 
 
Zapísal a poznačil: Ing. Ladislav Kováčik 


