Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 08. júla 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:
Linde Gas, s. r. o., NET PRO, s. r. o. , Slovenský rybársky zväz Rada Žilina, Zúgov, s.r.o.,
Bakaliarová, Slovryb, a.s., MO SRZ MT,
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli uložené úlohy splnené. Cenová ponuka na nákup sanačných
baktérií a suchého peroxidu bola prijatá, následne bol záchranný balíček baktérie na okamžité
prekysličenie vodného ekosystému objednaný. Zabezpečiť ospravedlnenie rybárom zo Žiaru
nad Hronom a Trnavej hory, ktorí nespôsobili znečistenie brehových častí revírov, tak ako to
bolo uvedené na sociálnej sieti.
K bodu 4:
Predseda MO SRZ ZH poďakoval členom výboru, ktorí sa podieľali na príprave
Členskej schôdze, ktorá som konala dňa 05.07.2020 v kultúrnom dome obce Lutila. Zhodnotil
účasť členov na uvedenej schôdzi, poznamenal, že v rámci situácie so šírením pandémie
COVID-19 a prebiehajúcej rybárskej sezóny bola účasť prijateľná.
Predseda MO SRZ ZH predložil (4 ks) uzavreté obálky s ponukami od dvoch
dodávateľov na montáž okien do priestorov rybárskej bašty. Následne boli ponuky na montáž
okien zhodnotené prítomnými členmi výboru MO SRZ, predseda po diskusii navrhol ponuku,
ktorá s rámci ekonomickej situácie MO SRZ ZH spĺňala interné podmienky výberu, najmä
rozpočet rozpočtovej kapitoly. Následne bola uvedená podmienka odsúhlasená všetkými
prítomnými členmi výboru MO SRZ ZH podľa prezenčnej listiny.
Tajomník pán Paller spolu s predsedom pánom Reichmannom vyzvali členov výboru
MO SRZ ZH, ktorí disponujú oprávneniami na pridávanie príspevkov a prezentovanie
organizácie MO SRZ ZH, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky, aby
učinili ospravedlnenie rybárom zo Žiaru nad Hronom a Trnavej Hory, ktorí neznečistili brehy
našich revírov tak, ako to bolo uverejnené na sociálnej sieti. Úloha vyplývajúca z uznesenia
členskej schôdze MO SRZ ZH z dňa 05.07.2020 konanej v kultúrnom dome obce Lutila.
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.

V ďalšom bode členovia kontrolnej komisie MO SRZ ZH, predložili uznesenie z členskej
schôdze MO SRZ ZH konanej dňa 05.07.2020 v kultúrnom dome obce Lutila.
Tajomník pán Paller, si vyzbieral potrebné podklady na zaslanie hlásenia o konaní
členskej schôdze MO SRZ ZH a oznámil, že v nasledujúci pracovný deň bude hlásenie
o konferencii zaslané materskej organizácií SRZ Rada Žilina.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
V Žiari nad Hronom, 08.07.2020
Overovateľ: Dušan Reichmann
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav

