
Zápis zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 07.január 2019. 

  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie Mgr. Miroslav Paller. 

Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Dušan Reichmann. A návrh rozpočtu  

  

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: 

Orange (56,11),  Slovenská Pošta, a.s. (13,70), Zúgov, s.r.o. (726), Sociálna poisťovňa (950),            
Daňový úrad (840), StVPS, a.s., Linde Gas, s.r.o.(21), Stredoslovenská energetika, a.s.(48), Strelivo            
(600)   

  

K bodu 3: 

Zo sledovaného obdobia boli všetky prijaté úlohy splnené a vykonané, išlo najmä o umiestnenie            
tabúľ na označenie zimoviska rýb na úseku Hrona číslo 3-1070-2, v časti 1,5 km pod stavbou               
vodnej elektrárne v časti Hronská Dúbrava, na základe zistení hlavného hospodára MO SRZ ZH.              
Do ďalšieho obdobia sa prenáša úloha výber dodávateľa výroby tabule na označenie rybovodu na              
Hrone č. 3-1070-2 a jej následné umiestnenie. Umiestnenie poštovej schránky na viditeľnom mieste            
na rybárskom dome.  

  

K bodu 4: 

Predseda MO SRZ ZH poďakoval za vykonanú činnosť v roku 2018 členov výboru MO             
SRZ ZH, hospodárom jednotlivých revírov a poprial im všetko dobré v Novom roku 2019            
s nadšením na ďalšiu spoluprácu. Predniesol problematiku s doručovaním poštových zásielok,         
keďže korešpondenčná adresa MO SRZ ZH sa nenachádza v doručovacom obvode Slovenskej           
Pošty, a.s.. Ďalej uložil úlohu spracovať rozpočtovanie roka 2018 a pripraviť rozpočet na rok 2019.               
Ďalej zdôraznil vedúcemu rybárskej stráže vykonávanie kontrol v nadväznosti na nový rybársky            
zákon spolu s vykonávacou vyhláškou platnou od roku 2019.Uložil úlohu hospodárovi MO SRZ             
ZH zabezpečiť uznesenie o najvyššej lovnej miere kapra rybničného od Slovenského rybárskeho            
zväzu, Rada Žilina a taktiež aj uverejnenie umiestnenia označenia zimoviska rýb pod vodnou             
elektrárňou na Hronskej Dúbrave vo Vestníku Slovenského rybárskeho zväzu, rada Žilina. Tiež            
uložil úlohu členovi MO SRZ ZH Ing. Máriovi Bónovi o do inštalovaní balíka Office a balíka                
CROSS do počítačového vybavenia v rybárskom dome.  

Ďalej výbor MO SRZ ZH oznamuje všetkým členom aj nečlenom, že výdaj povoleniek na              



rok 2019 bude prebiehať v nasledovných dňoch: 

 -27.12.2018 

 -17.01.2019 

 -31.01.2019 

 -14.02.2019 

 -28.02.2019 

 -14.03.2019 

 -28.03.2019 

Výdaj bude prebiehať v uvedených dňoch od 15:00 do 19:00 hodiny.  

Upozornenie pre členov, povolenie si možné vyzdvihnúť až 7 dní po uhradení platby!!  

  

Školenie nových členov sa uskutoční 21.03.2019 o 15:00. 

  

           Vedúci rybárskej stráže pán Hudec informoval o aktíve rybárskej stráže, ktoré sa uskutoční             
09.01.2019 vzhľadom na výklad a usmernenie k novému Zákonu č. 2016/2018 Z. z. o rybárstve            
a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších          
predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 381 z 29.          
Novembra 2018, platnou od 01.01.2019, sa vykonávajú vyššie uvedené dva zákony.  

           Člen výboru Ing. Mário Bóna informoval o zriadení a spustení novej internetovej stránky            
http://www.mosrzziar.sk/. Dáva na vedomie členom MO SRZ ZH, že potrebné poklady a metodické            
usmernenie k vypĺňaniu platobných lístkov pre rok 2019 sa tiež nachádza na vyššie uvedenej             
stránke spolu s bankovým spojením na adrese      
http://www.mosrzziar.sk/2018/12/12/usmernenie-k-vyplneniu-platobneho-listka-a-vypoctu-platby-p
re-zakupenie-povolenky-pre-clenov-mo-srz-ziar-nad-hronom-na-rok-2019/.   

           Športový a brigádnicky referent pán Kazár oznamuje, že vedenie rybárskeho krúžku bude            
prebiehať obdobne ako v roku 2018 a to každú druhú stredu v mesiaci. Ďalej dáva na vedomie              
všetkým členom MO SRZ ZH, že brigády budú prebiehať najmä v mesiacoch pred začiatkom             
hlavnej rybárskej sezóny a to do mája 2019, preto prosí a vyzýva členov aby sa v čo najväčšej miere                
zúčastnili zorganizovaných brigád na jednotlivých revíroch. Na brigády odporúča priniesť si           
pracovné rukavice a vhodnú obuv. Brigády budú prebiehať v zmysle zber odpadu, odstraňovanie           
náletových drevín, úprava brehových častí revírov, umiestnenie suchých sociálnych zariadení.           
                        

  

K bodu 5: 

Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Mgr. Paller. 

V Žiari nad Hronom, 07.01.2019  

Overovateľ: Dušan Reichmann 

Zapísal: Mgr. Paller Miroslav 
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