Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 18. novembra 2020.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Adrián Kazar.
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., BEN-MONT, s.r.o., MOTOROB, s.r.o..
K bodu 3:
Od posledného Výboru MO SRZ ZH konaného dňa 06.10.2020 neboli uložené žiadne ďalšie
úlohy. Výbor MO SRZ ZH následne prijal úlohu, ktorej vykonaním poveril brigádnického
referenta p. Kazára a správcu rybárskeho domu p. Lietavu a to možnosť odpracovania si
brigád v roku 2020 v termínoch 28.11.2020; 5.12.2020 a 12.12.2020.
K bodu 4:
Predseda p. Reichmann v úvode poďakoval členom Výboru MO SRZ ZH a aktívne sa
zúčastňujúcim členom našej organizácie na prácach spojených s fungovaním organizácie
zameraných na prípravy, údržby revírov, účastí na výlovoch na našich chovných revíroch.
Upozornil na dodržiavanie nariadených opatrení zo strany RÚVZ v nadväznosti na šírenie sa
pandémie COVID-19. Pandemická situácia sa nezlepšuje a preto Výbor MO SRZ ZH bude
musieť v dotknutom období (v čase výdaja rybárskych povolení na rok 2021) prijať aktuálne
platné neustále sa meniace opatrenia zo strany RÚVZ až v krátkom čase pred výdajom
povolení. O prijatých opatreniach budeme hneď ako to situáciu umožní, publikovať oznamy
na tradičných miestach, tak aby sme informovali čo najväčšiu časť členskej základne.
Výbor MO SRZ ZH sa následne zaoberal, termínmi na výdaje povolení, ktoré sa
uskutočnia 29.12.2020; 14.01.2020 a 28.01.2020. Ďalšie termíny sa budú oznamovať
v predstihu ale až v novom roku. Časy a spôsob výdajov budú zverejnené v druhej polovici
mesiaca december 2020, podľa platných pandemických opatrení. Výbor MO SRZ ZH
upozorňuje členov, že PLATNÉ A AKTUÁLNE PLATOBNÉ LÍSTKY spolu s poštovou
poukážkou pre rok 2021 si bude možné vyzdvihnúť od 15.12.2020 v predajniach
rybárskych potrieb v Žiari nad Hronom alebo na rybárskom dome SNP 36/4, Žiar nad
Hronom. Spôsob výdaja rybárskych povolení ostáva platný z minulých rokov, to znamená, že
výdaj rybárskych povolení prebieha výlučne bezhotovostných stykom, teda buď prevodom
alebo vkladom na bankový účet prijímateľa, alebo úhradou formou poštovej poukážky.
Povolenia si je následne možné vyzdvihnúť v uvedených termínoch, avšak nie skôr ako 7 dní
od vykonania úhrady.
Hlavný hospodár p. Štencl sprostredkovane informoval o dozarybnení našich revírov
násadou kapra rybničného K2 v množstve 1000 kg

Násadu sme obdržali od Rady SRZ Žilina a bola distribuovaná nasledovne:
Hron- 500 kg kapor rybničný K2 .
OVP Lovčica Trubín- ,,Bejvoč“- 100 kg kapor rybničný
Žiarsky rybník- 100 kg kapor rybničný K2 .
Rybníky v Parku Š. Moyzesa- 300 kg kapor rybničný K2- určené na jesenné dozarybnenie
2021.
Ďalej informoval, že dodávateľ násady šťuky severnej avizoval nejaké technické
a materiálne problémy, uvedená situácia je v štádiu rokovania, o výsledku bude následne
informovať.
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.
Výbor MO SRZ ZH zároveň skonštatoval, že zo strany rybárov dochádza pri love na
našich revíroch s režimom Chyť a pusť– Hron 3-1071-2 k opakovanému porušovaniu
ustanovenia § 9 ods. 3, písmeno c) a § 18 písm. g) Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov:
§ 9 Rybársky revír s režimom chyť a pusť
(1) Ministerstvo životného prostredia na návrh užívateľa môže v záujme skvalitnenia
genofondu alebo umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť
rybársky revír za revír s režimom chyť a pusť.
(2) Užívateľ je povinný označiť hranice revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom ,,Chyť
a pusť“.
(3) V rybárskom revíry s režimom chyť a pusť sa zakazuje:
a) privlastniť si ulovenú rybu okrem nepôvodných inváznych nepôvodných druhov rýb,
b) loviť ryby s háčikmi s protihrotom okrem lovu na kaprových vodách,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.
V súvislosti s týmto bola zo strany výboru vznesená požiadavka na zvýšenie
kontrolnej činnosti Rybárskej stráže na rieke Hron, zároveň aj na iných revíroch bude
dôraznejšie kontrolované dodržiavanie ustanovenie Zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov, § 18 Zakázané spôsoby lovu v kaprových vodách
g) v kaprových vodách sa zakazuje loviť na živú rybku, mŕtvu rybku, alebo jej časti
s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie JUDr. Miroslav Paller.
V Žiari nad Hronom, 18.11.2020
Overovateľ: Adrián Kazár
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav

