SLoVENSKÝ nynÁnsKY ZvAZ
MIESTNAoRCiANIZÁctanÁruovcE NAD BEBRAVoU
ul' Andre.ia[Ilinktr23112.957()1l]ánovcenad Bebravou

Zápisn ica zo 6.schóc|z
zo dňa25.4.2019
Prítomní:vid' prezenčná|istina
Program schódze:
1. Ofvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. DošIáa odos|anápošta
4. Vyhodnoteniečlenskejschódze Mo SRZ
Rybárske preteky detía dospelých.
'.
6. Ziadosti o č|enstvov Mo sŘz.
7. Rózne
8. Uznesenie
1. Schódzu otvoril a viedol predseda Mo
SRZ p.Marián Broniš, ktory privÍtal členov
r,ýboru a prizvaných č|enovkontrolnej a
disciptinárnej komisie.
.
2. Uzneseniaz poslednej schódze konanej
altaq.i.zol9 boli všetkysp|nené.,
prípadnesa
plnia priebežne.
3. od poslednejschódze výboru bo|a obdržaná
nas|edovnápošta:
z YIJB výpis č.24.28/20i9,p,",,ul Ing.Krchlík
Mesto Bánovce n.Bebr. . zmluva na transfer
na detsképreteky
Rada SRZ Žitina _ Odpoved'na žiadost, póžičku
na
a zmluva
Rada SRZ Zitina * Potvrdenie zas|aniasprevy
a zápisnice ' es
odoslaná pošta:
Rada SRZ
?ilina Potvrdená zmluva na póžičku
Rada SRZ Žilina * Správa o konaníČS
;;ň;."
Ing.Hajňuk_ Žiadost' o zmenu revÍrovania
Ing.Hajňuk * Žiadost' o zavedenie hornej
|ovnej miery kapra
4, VyhodnotenieČlenskejschódze Mo
sRZ
Výbor zhodnotil priebeh čtenskejschódze,
ktorá podloaneho prebehla bez rušivých
momentov'v ku|túrnomprostredí a za pomerne
s|ušnejúčastičlenskejzákladne.
Potrebnédok|ady fýkajúóesa členskejschódze
na Radu SRZ.
"",i"ilJi"mnÍk
5.- Rybárske preteky detía dospelých.
Preteky detísa uskutočnia1.5.201ďod
8.00 hod. Na VN Prusy. Riadite|,ompretekov je
Ing.Róbert Praženec,zástupcom Stanis|av
Petreje a hl.rozhodcom Gebhard Kikuš, ktory
z'abezpečí
aj dostatočnýpočetrozhodcov.
Sút'ažit'sabude v jednom sektore od
cez
až pohrádzu. V prípade potreby budú
-pIáž
lyčlenenémiesta na opačnejstrane odl*:í\1
hrádze. Predpok'|adása účast,
cca l00 detí.
1.cenudá sponzorsky p.Čieit'askýa ostatné
ceny bubúzakúpené(2'cena-udicafnayijn6,
3.cena.udica'cena za najd|hšíúlovok.navi.iak).
i'.nonu zabezpečíbalíčky
s rybárskymi
potrebami pre všetkýchúčastníkov.
P..Iankovičzab ezp ečío bčers fv en ie p
re účastn íkov.
Preteky dospetýchsa uskutočniav
nette|'u5.5.2019od 7.00 hod. tiežna VN Prusy.
Budú
pripravené2 sektory. I.sektor - strana
oc|Prús po |esíkcca 85 miest a ll.sektor opačná
strana

od prítoku smerom k hrádzi cca l00 miest. Ceny budúvo forme poukazov v hodnote l.miesto200..€ , 2.miesto.150..€ , 3.miesto-100.-€najdlhšia
,
ryba.100.-€ . Poukazy pripraví p.Čaniga.
občerstvenie zabezpečíp.I'auš, ktory zabezpečíaj potrebný početrozhodcov.
Riaditel'kou tychto pretekov je Ing.Mária Petoovská,zástupcom Roman Laurinec a hlavným
rozhodcom Peter Baláž st.
Predaj lístkovbude v sobotu od l7.00-19.00na Soko|ovni(zabezpečí
tajomník)a v nedel'u
pred pretekmi od 6.00(zabezpečíln g.Pet'ovská).
Tajomníkzakúpi poháre pre najlepšíchpretekárov (obe kategórie) a zabezpečí
účast'BTV na
oboch pretekoch.
Ukončenieoboch pretekov a odovzdávanie cien bude na Bašte,kde je zabezpečené
po dohode
riaditel'ov pretekov s majitel'kou aj občerstvenie.
6. Žiadosti o členstvov Mo SRZ
Výbor prerokoval podanéprihlášky nových členova súhlasils prijatím za členaMo
SRZ po absolvovanÍškoleniaa skúškyu dchto žiadate|'ov:Simon Kousalo Martin
Sečanský,Samuel Sečanský,Lukáš Kyselý, Peter Fico, Simona Machálová, Patrik
Martiška, Jakub Martiška, Ing. Ivan Kern.
7. Rózne
Tajomníkt|močilžiadosto
p.|':rurincana zakúpenienovóho modernejšiehonote-bookupre
potreby spravovania webovej stránky Mo SRZ a pre potreby Krúžku mladých rybárov.
Výbor nákup odsúhlasil.
Tajomník inÍbrmovalprítomných o obsahu novéhoaprílovéhoVestníkaRady SRZ a
pripravenej žiadostina zmenu revírovaniaa zavedeniehornej lovnej miery kapra.
Zmena revírovaniasa tyka potoka omastiná, ktory žiadameaby bol chovný od sútokus
Radišou3žpo pramene a chovnépásmo na Radiši aby sa posunulo aŽ po prvý splav v obci
Kšinná. Dalšiapožiadavkasa fykala povodia Bebravy č.2,ktorú žiadamevyňat,z
celozvázovýchv6d. Všetky tieto návrhy a návrhy na zmenu zarybnenia prítomníodsúhlasili.
Hlavný hospodár informova| na záver o nákupe násady kaprao ktorá bude zrealizovaná v
mesiaci máj.
8. Uznesenia
36/20|9:Výbor po prerokovaníprihlášok nových č|enovsúhlasís ich prijatím za podmienok
uvedenýchv bode 6.
Termín: pod|'atextu
Zodp.:výborMO sRZ
37/2019:Výbor odsúh|asujeorganizač,né
zabezpečenie
pretekov detía dospelýchtak ako je
uvedenév bode 5.
Termín: podl'a textu
Zod'p.zvýbor Mo SRZ
38/2019zVýbor odsúhlasujezakúpenienote-bookupre potreby KMR a spravovanie webovej
stránkv.

Termín:3r.máj
2019
Zodp.:p.Laurinec
39l20|9z
Výbor odsúhlasuje
žiadost'na
zmenuzarybneniaa zmenurevírovaniatak ako je

uvedenév bode rózne.
Termín:podl'a textu

ard Makýš

tajomníkMo SRZ

ZorJp,zvýbor Mo SRZ

rián$Eroniš
predseda MO SRZ

