Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 27.august 2018.
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie Mgr. Miroslav Paller.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Dušan reichmann.
Na dnešné rokovanie výboru predložil tajomník nasledovný návrh programu:
1. Otvorenie,
2. Pošta došlá, odoslaná, faktúry prijaté uhradené, neuhradené
3. Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení,
4. Rôzne a diskusia,
5. Záver
Navrhnutý program bol schválený.
K bodu 2:
- Slovenský rybársky zväz- Rada Žilina, Orange, SLOVRYB, a.s, Okresný úrad Žiar nad
Hronom, .
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli všetky prijaté úlohy splnené a vykonané do ďalšieho obdobia
úlohy zostáva úloha umiestnenie tabule na Hrone č. 3-1070-2 označenie rybochodu.
K bodu 4:
Predseda MO SRZ ZH poďakoval za vykonanú činnosť ostatným členov výboru MO SRZ
ZH, hospodárom jednotlivých revírov. Upovedomil členov MO SRZ ZH o plánovanom
mulčovania na VN Zákruty a na Mŕtvom ramene Hrona, ktoré sa uskutoční v mesiaci
september 2018. Ďalej informoval, že v mesiaci august bol schválený nový manipulačný
poriadok na VN dielo Zákruty. Ďalej sa viedla diskusia k oprave mnícha na VN diele Zákruty.
Predseda rybárskej stráže informoval o vykonaní činnosti rybárskej stráže, ďalej oznámil
o dvoch priestupkoch, ktoré členovia RS zistili.
Ďalej hlavný hospodár pán Štencl informoval o objednávke násady kapra rybničného
na jesennú násad, ktorá prebehne v ½ mesiaca október. Tiež dáva na známosť, členom MO
SRZ ZH o možnosti zakúpenie Hlavátkovej povolenky na rok 2018. Termín výlovu v parku
Žiar nad Hronom sa uskutoční dňa 20.10.2018 za každého počasia, s prosbou, že žiada
o pomoc všetkých členov MO SRZ ZH, formou odpracovanej brigády. Ďalej informoval, že
v nasledujúcich mesiacoch prebehne plánovanie zarybnenie kaprom rybničným, lieňom
sliznatým, boleňom dravým a šťukov severnou.
Pán Lietava informoval o uskutočnenej rekonštrukcii príjazdovej cesty na VN Lovčica
a v mesiaci september sa uskutoční revízia elektrických rozvodov v Rybárskom dome.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Mgr. Paller.
V Žiari nad Hronom, 27.08.2018,
Overovateľ Dušan Reichmann
Zapísal Mgr. Paller Miroslav

