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Zápis z  výročnej členskej schôdze z 26. 3. 2017 

 

Program :  

1. Otvorenie  

2. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej 

3. Vyhodnotenie hlavných úloh z minuloročnej VČS 

4. Správa o činnosti  výboru MO SRZ za rok 2016 

5. Správa KRK k účtovnej uzávierke a o účtovnej uzávierke 2016 

6. Návrh rozpočtu na rok 2017 

7. Plán hlavných úloh na rok 2017 

8. Prestávka 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

Ad 1.  Výročnú členskú schôdzu zahájil Ing. Ľuboš Korec  

Minúta ticha za členov našej organizácie, ktorí naše rady opustili  

  

                                                

Ad 2. Počas rokovania prebehla  VOĽBA KOMISIÍ .  

a) Mandátová komisia:      Peter Novosad (za – 102, zdržali sa – 2, proti – 0) 

                                                 Viktor Bielik (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

                                                 Michal Gulaša (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

 

b) Návrhová komisia :     Ing. Roman Ščury (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

                                       JUDr. Stanislav Harciník (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

                                       JUDr. Jaroslav Tomek (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

 

Ad 2.-1 Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Korec, mandátová komisia konštatovala, 

že na schôdzi je prítomných 104 členov, čo je 12,5% všetkých členov. 

V nadväznosti na uvedenú skutočnosť dal predsedajúci Ing. Korec 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. 
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Ad 3. Vyhodnotenie hlavných úloh z minuloročnej VČS vykonal Ing, Korec 

- 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- úloha bola splnená a je v plnení s Urbárom Malá Bytča 

MOSRZ Bytča zamluvnila časť vodnej plochy v lokalite Prúdy do dlhodobého užívania. 

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

svojpomocne s jeho rekonštrukciou – úlohy bola splnená v decembri 2016 bol zakúpený 

rybársky Dom na ul. Družstevnej v Bytči aj s priľahlými pozemkami v celkovej hodnote 

dom bol kupeny za cenu 15.790,35 EUR a pozemky za cenu 12.940,65 EUR. 

K výberu manipulačného poplatku 5 eur od člena pri kúpe povolenky na rybolov, ktorý 

neodovzdal prehľadu o úlovkoch  v termíne do 15.1. kalendárneho rok a  výberu 

manipulačného poplatky 5 eur od člena, ktorý si zakúpi povolenie na rybolov po 31.marci v 

náhradnom termíne oznámenom výborom MO, možno uviesť že toto opatrenia bolo neúčinné 

neodovzdalo prehľad do 182 členov. Po konzultácií s Radou SRZ jediným možným postihom 

za neodovzdanie Prehľadu je nevydanie Povolenky. Preto sme v praxi toto uznesenie 

nerealizovali. 

 

VČS v roku 2016 uložila výboru MO SRZ Bytča:  

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

- venovať pozornosť  novým potenciálnym revírom/bagroviská Predmier/ 

- zúčastniť sa na zasadnutí mesta pri tvorbe VZN o používaní pyrotechniky za účelom 

ochrany rýb na Petrovičke v meste Bytča. 

Vyhodnotenie: 

Úloha č. 1 –  môžeme z pohľadu ekonomického hodnotiť  tak, že MO dosiahla v roku 2016 zisk 

vo výške 16 066,09 €, oproti schválenému rozpočtu. Na túto skutočnosť mal vplyv príchod 

nových a prestup členov do našej MO, úsporné opatrenia na strane znižovania nákladov.  

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. S urbárom Malá Bytča sme uzatvorili nájomnú zmluvu na 

pozemky pod vodnou hladinou a brehov. 

Úloha č. 3 – Mesto nám zaslalo návrh VZN pričom návrh plne  rešpektoval to, že sa 

pyrotechnika nebude odpaľovať z ľadu rieky Petrovička, skutočnosť však bola taká, že sa našli 

ľudia, ktorí hádzali pyrotechniku na ľad v takom počte , že sily a prostriedky Mestskej polície 

nestačili riešiť toto konanie. Riešením by bol úplný zákaz pyrotechniky v Meste Bytča. 
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Ad 4. Správa o činnosti výboru za rok 2016 predniesol predseda Ing. Korec 

 

Ad 5. Správu KRK o hospodárení MO SRZ Bytča za rok 2016 predniesol predseda KRK  

JUDr. Jaroslav Tomek 

 

Ad 6. Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol podpredseda MO Ing. Korec  

 

Ad 7. Plán hlavných úloh na rok 2017 – predstavil Ing. Korec 

1. dodržať minimálne vyrovnaný rozpočet v roku 2017 

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. pokračovať v svojpomocnej oprave domu na rybníkoch v Bytči 

6. zaslať žiadosť o uznanie zimoviska rýb na revíry Váh č. 12, 100 metrov nad a 100 pod 

cestným mostom v Bytči  

 

Ad 8.  Prestávka - podané občerstvenie 

 

Ad 9. Diskusia 

1. Návrh výboru MO na uznanie zimoviska rýb na revíry Váh č. 12, 100 metrov nad a 100 

pod cestným mostom v Bytči 

2. Primátor mesta Bytča Bc. Minarčík vyhodnotil spoluprácu s MO ako veľmi dobrú, 

objasnil nedodržanie VZN o používaní pyrotechniky v meste a prisľúbil podporiť žiadosť na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva o poskytnutí príspevku na zarybnenie v rieke 

Petrovička pretekajúcou mestom. 

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

Petrovička. – Primátor mesta Bytča Bc. Minárčík vysvetlil problémy Povodia Váhu 

s finančnými prostriedkami, obrátil sa listom aj na ministerstvo pôdohospodárstva. 

4. Pán Ľ. Adamov – návrh na zavedenie hornej lovnej miery rýb. JUDr. Jaroslav Tomek 

vysvetlil, že toto nie je možné s odvolaním na zákon o rybárstve. 

5. Pán P. Valient – návrh na vytvorenie prekážok a úkrytov pre ryby na budúcom zimovisku 

proti kormoránom. 



 4

Ad 10. Návrh uznesení  VČS  

Predniesol  za návrhovú komisiu JUDr. Jaroslav Tomek 

 

Uznesenie z VČS MO SRZ  Bytča , konanej dňa 26. 3. 2017 

 

1. VČS schvaľuje : a) správu o činnosti výboru MO SRZ za rok 2016 

   (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

                               b) správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016 

   (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

                               c) rozpočet na rok 2017 

   (za – 104, zdržali sa – 0, proti – 0) 

2. VČS ukladá výboru MO SRZ Bytča: 

1. dodržať minimálne vyrovnaný rozpočet v roku 2017 

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. pokračovať v svojpomocnej oprave domu na rybníkoch v Bytči 

6. zaslať žiadosť o uznanie zimoviska rýb na revíry Váh č. 12, 100 metrov nad a 100 pod 

cestným mostom v Bytči  

každý bod bol jednomyseľne schválený 

 

3. VČS ukladá členom MO SRZ : 

1. zvýšiť disciplínu pri odovzdávaní  prehľadu o úlovkoch 

2. zlepšiť disciplínu v odpracovávaní brigád (celých 6 hod.) 

každý bod bol jednomyseľne schválený 

 

Ad 11. Záver – podpredseda Ing. Korec ukončil VČS. Poďakoval za účasť a zaželal veľa 
zdravia a úspechov. 
 
 
Zapísal a poznačil:  Ing. Ladislav Kováčik 
 


