Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 23. júna 2020.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Richard Štencl.
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:
Linde Gas, s. r. o., SSE, a. s., StVPS, a. s., NET PRO, s. r. o. , Slovenský rybársky zväz Rada
Žilina (6x),
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli uložené úlohy splnené. Cenová ponuka na nákup sanačných
baktérií a suchého peroxidu je v riešení poverenou osobou hospodárom p. Štenclom.
K bodu 4:
Predseda MO SRZ ZH poďakoval členom výboru, ktorí sa podieľali na výdaji
rybárskych povolení. Zároveň skonštatoval, že výdaj povolení bude v krátkom čase ukončený
a ceniny budú vrátené Slovenskému rybárskemu zväzu, Rada Žilina.
Problematika Výročnej členskej schôdze zo strany p. Reichmanna bola ukončená,
návrhom na zorganizovanie členskej schôdze, pričom bol stanovený termín na 05.07.2020
v kultúrnom dome obce Lutila. V uvedeného vyplynula úloha uverejnenie pozvánky na
členskú schôdzu, čím boli poverení Ing. Mário Bóna na médiách v obstarávaní MO SRZ ZH,
pán Lietava na revírnych tabuliach VN Zákruty, ostatná vodná plocha VN Lovčica, VN
Žiarsky rybník, informačná tabuľa.
Vedúci rybárskej stráže informoval výbor MO SRZ ZH, o vykonávaných kontrolách
členov rybárskej stráže. Pričom spomenul aj preventívnu kontrolu vykonanú s príslušníkmi
Polície SR.
Hlavný hospodár p. Štencl oboznámil výbor MO SRZ ZH o úplnom splnení plánu
zarybnenia týkajúceho sa jarnej násady rôznych druhov rýb do našich revírov.
Výbor MO SRZ ZH skonštatoval potrebu opätovné pokosenie hrádzového telesa VN
Zákruty, z technicko- bezpečnostného dohľadu vykonávajúceho pravidelné obhliadky VN
stavby, bola uložená úloha vyčistenie bezpečnostného prepadu a pán Lietava vyslovil
požiadavku na pokosenie brehových častí ostatnej vodnej plochy VN Lovčica .
Následne výbor preniesol požiadavku na vykonanie brigád, jednotlivým
správcom revírov, pričom brigády sa uskutočnia nasledovne VN Lovčica 27.06.2020pán Lietava (0904 404 922) a VN Zákruty 04.05.2020- pán Hrmo (0905 588 238)
V ďalšom bode programu sa dostavil člen pán Koka za účelom ozrejmenie a podanie
vysvetlenia k vzniknutému odpadu na VN Žiarsky rybník. Pričom sa k svojmu konaniu
priznal, zároveň sa ospravedlnil v mene výboru MO SRZ ZH, všetkým členom, ktorým

svojím konaním spôsobil akúkoľvek nepríjemnosť spojených z výkonom rybárska práva na
uvedenom revíri. Výbor MO SRZ ZH, ďalej skonštatoval, že uvedené oznámenie odstupuje
na konanie disciplinárnej komisie MO SRZ ZH.
Výbor MO SRZ ZH oznamuje členom, že zhromažďovanie odpadu na brehových častiach
revírov v užívaní MO SRZ ZH, je možné posudzovať ako ,,čiernu skládku“, ktorú podľa
zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Čo oprávňuje výbor MO SRZ ZH začať
správne konanie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
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, 23.06.2020
Overovateľ: Richard Štencl
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav

