Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 06. októbra 2020.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Štencl Richard.
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., ,
Slovryb, a.s., Vamisko, s.r.o, Banskobystrická regionálna správa ciest, B-commerce, s.r.o.
BEN-MONT, s.r.o., ELEKTRO Friebert, s.r.o., Prezam, s.r.o. . ,
K bodu 3:
Zo sledovaného obdobia boli uložené úlohy splnené.
K bodu 4:
Predseda p. Reichmann poďakoval prítomným členom Výboru MO SRZ ZH
a aktívnym členom našej organizácie za odvedenú prácu v súvislosti s chodom organizácie
týkajúcu sa prípravy, údržby revírov, príprav na výlovoch na našich chovných revíroch.
Upozornil na dodržiavanie nariadených opatrení zo strany RÚVZ v nadväznosti na šírenie sa
pandémie COVID-19.
Ďalej predseda tlmočil opakovanú požiadavku zo strany rybárov, týkajúcu sa
nasádzania väčšieho množstva ušľachtilých rýb- konkrétne kapra rybničného K3
a požiadavkou zaradenia povolenky v odlišnej cene pre zdravotne postihnuté osoby- ZŤP.
V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom k stúpajúcej tendencii cien (tovarov,
násad, služieb),takisto k predpokladanému zníženiu príjmov organizácie prítomní členovia
Výboru MO SRZ odhlasovali úpravu cien niektorých povolení a to konkrétne:
- kaprová miestna dospelý člen z 46 € na 50 €,
- členská známka dospelý člen z 29 € na 32 €,
- povolenka ZŤP- ŤZP- 46 €
Hlavný hospodár p. Štencl informoval o prebehnutom zarybnení konkrétne:
Hron- 3000 ks Lipňa tymianového,
- 2000 ks Mieň sladkovodný
- 200 kg pstruh dúhový
VN Zákruty- kapor (K3)- 1200 kg
OVP Lovčica Trubín- ,,Bejvoč“- 600 kg
VN Žiarsky rybník- 600 kg
Ďalej informoval, že Horná Ždaňa sa zarybní po výlove v chovnom rybníku z Parku
Štefana Moyzesa, ktorý sa uskutoční 17.10.2020 so zrazom o 08:30 pri chovnom rybníku.

Výlov chovných pstruhových potokov sa uskutoční 10.10.2020 so zrazom na rybárskom
dome v Žiari nad Hronom. Pre bližšie informácie kontaktujte hlavného hospodára p. Štencla.
(kontakt na stránke MO SRZ ZH)
Správca rybárskeho domu p. Lietava informoval a požiadal tunajší výbor aby sa
dokončila drobná rekonštrukcia rybárskej bašty a to posledným krokom- výmenou
posledných ,,zadných“ vchodových dverí.
Pričom výbor jednohlasne odsúhlasil, jeho požiadavku.
Výbor MO SRZ ZH dôsledne upozorňuje na dodržiavanie opatrení RÚVZ
platných na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.
Žiada všetkých členov aby opatrenia nebrali na ľahkú váhu a nedoporučuje organizované
hromadných akcií v spojitosti s výkonom rybárskeho práva.

K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
V Žiari nad Hronom, 06.10.2020
Overovateľ: Richard Štencl
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav

