Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 21. mája 2020.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie JUDr. 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:
Orange, Linde Gas, s. r. o. (2x), SSE, a. s. (2x), Slovenská pošta, a. s., REHWALD s.r.o.,
StVPS, a. s.(5x), NET PRO, s. r. o. (2x), Zúgov, s.r.o (2x), Slovenský rybársky zväz Rada
Žilina (6x), Daňový úrad,
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli uložené úlohy splnené.
K bodu 4:
Predseda MO SRZ ZH poďakoval za vykonanú činnosť členom výboru pri výdaji
rybárskych povolení aj v čase opatrení a nariadení zo strany Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození zdravia, vyhláseného núdzového stavu Slovenskou
republikou v spojitosti na šírenie pandémie COVID19 na území Slovenskej republiky.
Informoval ostatných členov výboru a členov kontrolnej komisie ako prebiehal výdaj
rybárskych povolení na rok 2020 a taktiež upozornil výbor MO SRZ ZH, že nariadené
hygienicko- bezpečnostné opatrenia platné na území SR boli dodržiavané a následne aj
kontrolované. Členovia výboru MO SRZ ZH mali počas celej doby výdaja povolení chránené
horné dýchacie cesty a v priestoroch rybárskeho domu sa nachádzala dezinfekcia na ruky
spolu s rukavicami a výdaj povolení prebiehal bezkontaktne, papiere sa vydávali cez okno na
rybárskom dome.
Pán Reichmann pripomenul nepríjemnú udalosť z vlaňajšieho roka, kedy sme sa
museli vysporiadať z hromadným úhynom niektorým druhov rýb na revíry VN Zákruty.
V nadväznosti na uvedenú udalosť navrhol nákup liečiv a suchého peroxidu, ktoré v čase
nepriaznivých klimatických podmienok, pripomínajúcich situáciu z minulého roka, budú
v bezprostrednej dispozícií MO SRZ ZH a následne by boli podľa aktuálnej potreby
aplikované na vodnú plochu.
Oznámil výboru MO SRZ ZH, v posledných dňoch prebehlo mulčovanie pobrežných
častí od náletových drevín v časti Topole na Žiarskom rybníku a oboch stranách VN zákruty
v inkriminovaných miestach. Mulčovanie zabezpečila firma REHWALD, s.r.o.
z Kremnických Baní.
Tiež informoval, že v minulom mesiaci bola prijatá písomná ponuka od pána Zúbrika
na odkúpenie pozemkov pod rybárskym domom a parkoviskom na adrese SNP 36/4, Žiar nad
Hronom, pričom priblížil o ktoré konkrétne pozemky sa jedná. V súvislosti z už uvedeným,
inicioval predseda p. Reichmanna pracovné stretnutie spoločne s tajomníkom p. Pallerom

a členom kontrolnej komisie JUDr. Bónom s pánom Gelienom, kde bola problematika
rozdiskutovaná a zo strany pána Geliena bola ponúknutá možnosť spracovania návrhov.
Následne bol pán Gelien splnomocnený štatutármi MO SRZ ZH na ďalšie konanie vo veci
možnej kúpy uvedených pozemkov.
Tiež poďakoval brigádnickému referentovi pánovi Kazarovi, že organizuje brigády
pričom upozornil prítomných, že najbližšia brigáda sa uskutoční 23.05.2020 na VN Zákruty
od 07:30.
Ďalej bola rozdiskutovaná problematika Výročnej členskej schôdze s uzavretím, že
momentálne nie je možné zorganizovať uvedenú schôdzu na opatrenia a nariadenia platné na
území SR v spojitosti so šírením pandémie COBID-19.
Vedúci rybárskej stráže informoval výbor MO SRZ ZH, že ešte sa sezóna ani poriadne
nezačala a členovia nie len našej organizácie aj cudzí členovia sa dopúšťajú priestupkov,
trestných činov pri výkone rybárskeho práva na revíroch v užívaní MO SRZ ZH. Uviedol, že
5 prípadov priestupkov bolo spísaných a odovzdaných na ďalšie riešenie disciplinárnej
komisii výboru MO SRZ ZH, a tiež bol odhalený a zadokumentovaný jeden trestný čin
v spolupráci s Políciou SR. Tajomník MO SRZ ZH informoval, že prišlo oznámenie
z Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, v ktorom dozorový prokurátor upovedomil MO
SRZ ZH, že v danom prípade bola podaná obžaloba na páchateľa.
Hlavný hospodár p. Štencl oboznámil výbor MO SRZ ZH o čiastočnom splnení plánu
zarybnenia týkajúceho sa jarnej násady rôznych druhov rýb do našich revírov. Násada kapra
rybničného, pstruha potočného, pstruha dúhového, boleňa dravého, zubáča veľkoústeho,
šťuky severnej už pláva v našich revíroch. Ozrejmil, že v nadväznosti na minuloročné
ochorenia rybej osádky, v tomto roku nepol spozorovaný žiadny hromadný úhyn.
Mário Bóna doplnil informácie od hospodára pána Štencla, že vzhľadom na
prebehnuté zarybnenie bola spracovaná hlavným hospodárom informácia o zarybnení, ktorá
bola uverejnená na stránke MO SRZ ZH a taktiež na sociálnej sieti.
Brigádnický referent p. Kazár oznámil, že brigáda MO SRZ ZH sa bude konať dňa
23.05.2020 v sobotu o 07:30, na rybníku Zákruty. Je potrebné si priniesť vhodnú obuv,
pracovné rukavice, nožnice na konáre, motorové kosačky, hrable, PHM do motorových
strojových zariadení bude k dispozícií.
Výbor MO SRZ ZH prijal uznesenie 3A/2020 z 21.05.2020, ktorým v nadväznosti
na oznam SRZ Rada Žilina z 21.05.2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4085/2020 z dňa 19.05.2020
ruší všetky organizované preteky na revíroch v užívaní MO SRZ ZH.
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 2020, 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. Termíny brigád budú
zverejňované priebežne na novej webovej stránke www.mosrzziar.sk.
Prosíme Vás, aby ste sa podľa toho zariadili a predišli sme vzájomným konfliktom.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.

V Žiari nad Hronom, 21.05.2020
Overovateľ: Dušan Reichmann
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav

