SLovEIYSKÝnynÁnsKY ZvAZ
MIEsTNA oRGANIZÁcn gÁNovcE NAD BEBRAVoU
ul. AndrejaHlinku 23I,957 01 Banovcenad Bebravou

Zápisnica zo 6. schódze výboru Mo SRZ Bánovce nlBebr.
zo dňa 23.4.20t8
Prítomní:podl'a prezenčnejlistiny.
Program schódze:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesenia.
3. DošlápošÚa.
4. Vol'ba funkcionárov a predsedukontrolnej komisie.
5. Preteky 2018_ organizačné
zabezpečenie.
6. Hospodári Mo sRZ.
7. Rózne.
8. Noví členovia- žiadostio členstvov Mo sRz.
9. Uznesenie.
1. Schódzu otvoril a viedol predsedaMo p. Broniš.
2. Uzneseniaz poslednejschódzevýboru boli splnenéaj bod 10.1z 1.3.2018.
3. 9d poslednejschódzevýboru sme obdržalinasledovnúpošfu:
ZvaB, a. s. výpisy zúétu,z Rady SRZ Vestníkaprí|2018_zaslanie správ z včs, novela
zákona o vodách, Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku- zber podpisov pokračuje,
elektronizácia SRZ - aktuálna informácia, výnimka na plašeniea odstrel kormorána vel'kého
. oznam)oznam o predloženýchzarybňovacíchplánoch na roky 2018 - 20120,informácia
o schválenomzarybňovanírybárslrych revírovzo zarybňovacíchfondov sRz, závier|<aRady
SRZzarok20|7 a návrh rozpočtuna rok20108, rybárska sttáž_informácia o školení,
kontakty na vedúcichrybárskej stráže,ponukanoěnýchvidenípre rybársku stráž,oznam
o pripravovaných odborných školeniacha seminároch, čisÚeniebrehov vodných nái!rží,
prís|ušnosť
7'o sRz k oblastnýmichtyológom SRZ podl'a krajov, televíznarelácia,,Na rybách
. Petrov zdar$, ochrana osobnýchúdajovGDPR- informácia, kúpnuzm|uvu na násadové
ryby pre rok 20l'8, poistenierybárskej stráže50 vo spoluúčast'-65 .. €, pozr'ánka na odborný
seminár 9.5.2018'zoU Treněínoznámenie o prerušeníkonania na MVE Rybany, od P. Belesa
informáciu oýnle na mimosúdnevyrovnanies Radou SRZ.
4. Predseda volebnej komisie p. Kikuš predniesol mená zvolených členovvýboru a kontrolnej
komisie. Prítomnýchje 10 členovvýboru, 3 ospravedlnení.
Za funkcionárov Mo sRz boli zvolení:
- predseda- Marián Broniš,za 9 hlasov,zdržal sa 1,
- podpredseda- DušanJankovič,za 9 hlasov, zd!ňalsa1,
- tajomník- Ing. Richard Makyš, za 9 hlasov,zdržal sa 1,
- hlavný hospodár - Úubomír Lauš,za 9 hlasov, ziltža|sa |,
- predsedakontrolnej komisie - Ing. Mária Pet'ovská, za2h|asy zdržal sa 1.
5. Preteky dospelýchsa uskuÚočniadňa 8.5.2018na VI\ Prusy. Zaěiatokpretekov je o 7.00hod.
Predpredaj lístkov7.5.201817.00- 18.00na Rybárskej baštea 8.5.2018od 6.00pred pretekmi.
Začiatokpreteku o 7.00hod. do !2.00 hod. Štartovné
je 5.. €. Chytá sa systémomchyt'a pust'.

-2Riaditel'pretekov _ Ing. Peter čieďaslcy,
zástupca - Stanislav Petreje ml.,
hlavný rozhodca - Peter Baláž.
Ceny - 1. cenav hodnote150..€ '
2. cenav hodnote120..€ ,
3. cenav hodnote100..€ '
prémiav hodnote100..€ (za najdlhšiurybu).
Preteky detísa uskutočnia5.5.2018na VI\[Prusy od 8.00hod. do 12.00hod.
Riaditel'preÚekov - Ing. Mária Pet'ovská,
zásfupca _ Ing. Richard Makýš'
hlavný rozhodca - Ing. Róbert Praženec.
Ceny - 1. cena - bicykel,
2. cena -udica a navijak,
3. cena- udica,
prémia- navijak (za najdlhšiurybu).
6. Hlavný hospodár p. Lauš navrhol zmenu hospodárov na revíry Mo SRZ:
YN Prusy - I]ubomírBulík'
VN Haláčovce- Stanislav Pretreje ml.,
vodnétoky - Ing. Martin Trančík
Uvedenézmenyje potrebnépremietnut'aj pre odbor životného
prostredia zzabezpeěit'novó
vym€nol/anie uvedenýchhospodárov.
7. Rózne.
členoviavýboru zvolili za predsedu disciplinárnej komisie p. Kikuša Gebharda za členov
Mgr. SúkeníkaIgora, Duriša I]ubomíraa Rýdziho Jozef.
Pretekov funkcionárov Trenčianskehokraja sa zúčastniap. Jurkovič a Kikuš.
8. Výbor prerokoval podanéprihlášky za nových členova súhlasils prijatím za členovMo sRz
po absolvovaníškoleniaa skúšky.
9. Uznesenie.
9.1 členovia výboru schválili zvolených funkcionárov výboru a predsedu kontrolnej komisie
MO SRZ.
9.2 členovia výboru schválili organizačnézabezpečenie
pretekov v love rýb uvedenév bode
5. zápisnice.
9.3 členovia výboru schválili návrh hlavnéhohospodára p. Lauša na hospodárov Mo sRz.
9.4 Clenovia výboru schválili žiadostio prijatie za členovMo sRz a súhlasilis prijatím za členov
YÍo sRZ po absolvovaníškoleniaa skúšlry.
9.5 Clenovia ýboru schválili za predsedu disciplinárnej komisie p. Kikuša Gebharda a členov
disciplinárnej komisie Mgr. Súkeníkalgora, Ďuriša I]ubomíraa Rýdziho Jozefa.
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