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Zápis z  výročnej členskej schôdze z 20. 3. 2016 

 

Program :  

1. otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej   

3. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2015 

4. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 2015 

5. Návrh rozpočtu na rok 2016 

6. Vyhodnotenie hlavných úloh z minuloročnej VČS 

7. Plán hlavných úloh na rok 2016 

8. Prestávka 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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 

Ad.3 Správa o činnosti výboru za rok 2015 predniesol predseda p.Sádecký 

 

Ad. 3-1 Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Ladislav Kováčik, mandátová komisia 

konštatovala, že na schôdzi je prítomných 103 členov, čo je 13% všetkých členov. 
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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.4 Správu KRK o hospodárení MO SRZ Bytča za rok 2015 predniesol predseda KRK 

JUDr.Jaroslav Tomek 

 

Ad.5 Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol podpredseda MO Ing.Ľuboš Korec  

 

Ad. 6 Vyhodnotenie hlavných úloh z minuloročnej VČS vykonal tajomník MO Ing,Ladislav 

Kováčik 

 

VČS uložila výboru MO SRZ Bytča:  

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

- venovať pozornosť  novým potenciálnym revírom/bagroviská Predmier/ 

 

Vyhodnotenie: 

Úlohu č. 1 -  môžeme z pohľadu ekonomického hodnotiť  tak, že MO dosiahla v roku 2015 zisk vo 

výške 4 533,43€, 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 207 na súčasný stav 799 členov. 

Úloha č. 2 –výbor je pravidelne v styku s predstaviteľmi obce Predmier,máme prísľub na možný 

prenájom týchto jám.Po oficiálnom ukončení ťažby pieskov prebehne jednanie a snáď aj podpis zmluvy 

o prenájme. 

 

Ad. 7 Plán hlavných úloh na rok 2016 – 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 užívateľ. 

- odkúpiť dom na rybníkoch v Bytči s priľahlým pozemkom od rady SRZ a začať 

svojpomocne s jeho rekonštrukciou 

Ad. 8  Prestávka - podané občerstvenie 
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Ad. 9 Diskusia   

1. Upraviť miestny lapací poriadok od roku 2017 o bod: Lov na živú a mŕtvu rybku na 

miestnych revíroch povolený len na jeden jedno háčik.(zákaz používania 2 a 3-oj háčikov) 

2. Členovia MO, ktorí neodovzdajú prehľad o úlovkoch do 15.1. nasledujúceho roku sú 

povinní zaplatiť manipulačný poplatok 5,- € pri kúpe povolenky na daný rok. 

3. Členovia, ktorí si nezakúpia povolenky, prípadne nezaplatia členské a nevyrovnajú 

ostatné podlžnosti do 31.3.v roku, môžu toto vykonať v náhradných termínoch(oznámi 

výbor na internete a vývesnej tabuli na RD)za manipulačný poplatok 5,- €. 

4. Pán M. Gaňa - po prívalových dažďoch je upchatá protipovodňová bariéra na rieke 

Petrovička. – Primátor mesta Bytča Bc. M. Minárčík prisľúbil odstránenie závady. 

5. Ing. R. Ščury - po silvestrovskom  ohňostroji 2015, kedy uhynulo v rieke Petrovička na 

námestí SR v Bytči množstvo rýb následkom hádzania delobuchov a petárd do rieky, 

možnosť prijatia uznesenia na mestskom zastupiteľstve zákaz hádzania delobuchov a petárd 

do rieky Petrovička na námestí SR v Bytči. – Primátor mesta Bytča Bc. M. Minárčík 

prisľúbil pozvať predstaviteľov MO SRZ Bytča pri tvorbe VZN. 

6. Primátor mesta Bytča Bc. M. Minárčík oboznámil o výstavbách chát na VN Beňov 

a úprave pozemkov. 

7. Pán Dižo – možnosť výsadby lipňa tymiánového do vôd MO. – Hospodár MO 

odpovedal, že nakoľko MO nemá lipňové pásmo, MO neuvažuje s výsadbou tohto druhu, aj 

z dôvodu dostupnosti a ceny. 

8. Návrh výboru MO zvýšiť poplatok za neodpracovanú brigádu na 30,- €. 

9. Ing. Jozef Vicena – informoval o pripravovaní mimoriadného snemu v septembri 

a navrhol vyslať dvoch delegátov za MO. 
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Ad. 10. Návrh uznesení  VČS  

Predniesol  za návrhovú komisiu JUDr. Jaroslav Tomek 

                         

Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 20. 3. 2016 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2015 

                               b) správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015, 

                               c) rozpočet na rok 2016 

                               d) zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku s použitím dvoj háčika alebo troj 

háčika, lov je povolený len na jeden jednoháčik 

                                e) výber manipulačného poplatku 5 eur od člena pri kúpe povolenky na 

rybolov, ktorý neodovzdal prehľadu o úlovkoch  v termíne do 15.1. kalendárneho roka  

                                 f) výber manipulačného poplatky 5 eur od člena, ktorý si zakúpi povolenie 

na rybolov po 31.marci v náhradnom termíne oznámenom výborom MO, 

                                 g) peňažnú náhradu za neodpracovanú brigádu  vo výške 30 eur 

                                 h) nomináciu na prípadný jesenný snem RADY SRZ o zásadných otázkach 

rybárskeho práva a to za MO SRZ Bytča v zložení: Stanislav Sadecký, Viktor Bielik, náhradník 

JUDr. Jaroslav Tomek. 

 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

1. dodržať minimálne vyrovnaný rozpočet v roku 2016 
2. vykonávať opatrenia pre dodržiavanie nákladov na energie 
3. hľadať možnosti zabezpečenia ďalších zdrojov voľných peňažných prostriedkov 
4. jednať  o nájomnej zmluve na štrkoviská Predmier po ukončení ťažby, 
5. odkúpiť  a začať svojpomocnú opravu domu na rybníkoch v Bytči 
6. zúčastniť sa na zasadnutí mesta pri tvorbe VZN o používaní pyrotechniky za účelom 

ochrany rýb na Petrovičke v meste    
 
 
 
 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1. zvýšiť disciplínu pri odovzdávaní  prehľadu o úlovkoch 
2. Zlepšiť disciplínu v odpracovávaní brigád (celých 6 hod.) 

   
 
 AD11.Záver - tajomník ukončil VČS. Poďakoval za účasť a zaželal veľa zdravia a úspechov. 
 
 
Zapísal a poznačil: Ing. Ladislav Kováčik 


