SLovENSKÝ nynÁnsKY ZvAZ
MIESTNAoRGANIZÁcta sÁNovcE NAD BEBRAVoU
ul. AndreiaHlinku 23112,95701 Bánovcenad Bebravou

Zápisnica zo 2.sch6dzevýboru Mo SRZ Bánovce n.Bebr
zo dňa l,2.20|9
Prítomní:viď prezenčnálistina
Program schódze:
l. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Došlá a odoslaná pošta
4. Informácia z jednania predsedníctvaMo SRZ
5. odkúpenie pozemkov od Mgr.Baláža
6, Póžičkana kúpu pozemkov od Rady SRZ
7, Žiadosti o členstvov Mo SRZ' ukončeniečlenstvaa prestup.
8. Rdzne
9. Uznesenie
1. Sch6dzu otvoril a viedol predseda Mo SRZ p.Marián Bronišoktory privítal členov
výboru a prizvaných členovkontrolnej a disciplinárnej komisie.
2, Uzneseniaz poslednej schódze konanej dňa 13.12.2018boli všetkysplnené.,prípadne
sa plnia priebežne.
3. od poslednejschódze výboru bola obdržaná nasledovná pošta:
z vÚg vypis č,t-1ll20Lg: prevzal Ing.Krchlík
Rada SRZ Žitina- TV relácia ,,Na rybách.Petrov zdar!...upozornenie
Rada SRz Ži|ina - Distribúcia zákona a ryhlášky.oznámenie
Rada SRz Žifina - faktára č.3900043618na 3.200.-€ a 3900046718na 2.400-€ za
jesennúnásadu zubáčaa kapra:prevzal Ing.Krchlík
Rada SRZ Žitina - Vestník 1l20tg
Rada sRZ Žitina - Komentár k vyhláške:na stránke Mo SRZ
JozeÍLauš - pripomienkovanie Disciplinárneho poriadku
ZVS a.s. Topol'čany- Inventarizácia pohl'adávok a závázkov za rok 2018
Rybárstvo S+B D.Streda- faktúra č.20l8l136na 885o80..€ za násadu štouky:prevzal
Ing.Krchlík
ZSE a.s. . faktúra č.7370016539
na 143,68.-€ za el.energiu:prevzal Ing.Krchlík
Slovryb a.s. Príbovce - Cenník násadových ryb a zmluva: prevzal p.Lauš
Vladimír Šoka- Žiadost'o ukončeniečlenstva
Daňový úrad Trenčín- oznámenie p|atite|,ov2o/o
J.Lauš, Z.Čavojčin,Ing.Kadnár, R.Rovný - pripomienkovanie organizačného
poriadku
Jozef Lauš _ Doplnenie žiadostio p6žičku
Lauš, Čavojčin.Macus_ Komentáre ku komentáru vyhlášky
Mgr.Marian Baláš+manželka- ponuka pozemkov na odpredaj VN Haláčovce
odoslaná pošta:
Rada SRZ Žitina _ objednávka stanov 30 ks A4 a 300 ks A6
JozeÍLauš _ kontaktnéúdajeMo SRZ a tajomník
Mgr.Marian Balaž _ odpoveď na ponuku pozemkov VN Haláčovce

Mesto Bánovce n.B. . Vyúčtovaniedotácia za rok 2018
ZVS a.s. Topol'čany_ potvrdenie inventarizácie pohl'adávok a závázkov za rok 2018
Tajomník a predseda Mo SRZ informovali prítomnýcho jednaní a uzneseniachz
predsedníctvaMo SRZ konanéhodňa 17.I,2019.Výbor sa rozhodol zmenit'
navrhovaný termín rybárskych pretekov nasledovne: preteky mládeže |.5.2019 a
pretekydospelých5.5.2019.
V tomto bode prebral výbor novúponuku na predaj pozemkov pod VN Haláčovceod
Mgr.MarianaBa|áža a manželky.Výbor hlasovanímschválil kúpu ponúkaných
pozemkov za cenu uvedenúv ponuke.
Na základe schválenej ponuky na kúpu pozemkov a na zák|ade jednania predsedníctva
návratnú
Mo SRZ odporučila hlasovanímschválil výbor žiadost'na bezúročnú
póžičkuod Rady SRZ vo výške10.000..€ .
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Žiadosti o členstvov Mo sRZ, ukončeniečlenstvaa prestup.
Výbor prerokoval podanéprihlášky nových členova súhlasils prijatím za členaMO
SRZ po absolvovaní školeniea skúškyu fýchto žiadatel'ov:Michal Bolfa, Alojz
Matejovič,Marián Kyselica, Petra oršulová, Denis Kasala, Matej MikušoDamjen
Čerňanský,Lukáš Dolný, JozeÍMarko, Andrej Kramár, Ján Sliepka, Jozef Šiko,Jozef
Šimon,Rastislav Dovičovič.
V prípadeDaniela Miktu chválil výbor Mo SRZ prestup z Mo Partizánske do Mo
Bánovce n.B.
Výbor na základe písomnejžiadostiukončilčlenstvop.Vladimírovi Šokovi.

8. V róznom informoval hlavný hospodár o sčítaníúlovkov na našich vodných nádržiach
a vodných tokoch.
Hlavný hospodár predložilžiadost'na kúpu jarnej násady v Rybářství Hulín, ktorú je
potrebnézaslat'a predložilvýboru aj plán brigád na rok 2019,ktorý bude zverejnený
na stránke Mo SRZ a vo výlesných skrinkách.
Výbor sa zaoberal programom členskejschódze a stanovil jej termín na 7.4.2019.ČS
sa bude konat'v MsKS na ul.J.Matušku l9(Sídlisko Sever).Formu informovania
členskejzákladne upresnívýbor na svojom ďalšom zasadnutí.
Tajomník pripraví tlačivo na2o/" a zabezpečíjeho zverejnenie na stránke Mo SRZ.
Predseda disciplinárnej komisie p.Kikuš predložilvýboru rozhodnutie komisie
oh|'adompriestupkov troch č|enovnašejorganizácie. Rozhodnutie bude zaslanéna
Radu SRZ.
Na základe návrhu PredsedníctvaMo SRZ sa zaoberal| výbor predbežnýmrozpočtom
na rok 2019.Prebral jednotlivépo|ožkypríjmovej a výdavkovej častia svojim
súhlasnýmhlasovanímrozhodol o jeho predloženína jednanie členskejschódze.
Y závere sa výbor zaobera| úlohami vyplývajúcimi z uznesenívo Vestníku ll20|9z
- zozna,mčlenovrybárskej strážea ich poistenie
-ponuka násadových ryb z rady SRZ na rok 2019
.ponuka kokosovéhovlákna na hniezda zubáča
.distribúciazákona a vyhlášky z Rady SRZ na organizácie
.kontrola Miestnych rybárskych poriadkov-v našomprípadev poriadku
-lov ryb pod I'adom
-zaslanievyplnených šztatistickýchvýkazov za rok 2018
.lovnémiery ryb a zavedenienajváčšejlovnej miery
.inventarizácia rybárskych revírovSRZ
.zmeny v revírovanírybárskych revírovSRZ
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