
Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 14. apríla 2021.

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:
NET PRO, s. r. o. (3x), Slovenský rybársky zväz Rada Žilina (6x), LindeGas, s.r.o. (3x),
Hromádka, s.r.o., Elektro Friebert, s.r.o., SSE, a.s. (3x),

K bodu 3:
Výbor MO SRZ ZH konštatoval, že plnenie úloh súvisiacich s vydávaním rybárskych
povolení na rok 2021 bolo zvládnuté, aj keď v obmedzenom režime v súvislosti s platnými
protipandemickými opatreniami platnými na území SR, vyhlásenými či už vládou alebo ÚVZ
od 01.10.2020 do súčasnosti.

K bodu 4:
Predseda p. Reichmann v úvode privítal a poďakoval prítomným členom Výboru MO

SRZ ZH, vrátane členov kontrolnej komisie, za dodržiavanie platných protipandemických
opatrení, vzhľadom na to, že pandémia nezasiahla tým najsmutnejším spôsobom ani jedného
z nás.

Vzápätí informoval o spôsobe a množstve vydaných povolení na rok 2021.
Skonštatoval, že v súčasnej dobe máme vydaných takmer 600 miestnych rybárskych povolení
pre dospelých členov, ktorými je naša organizácia na základe uznesenia z členskej schôdze
limitovaná v počte 650 členov/ kusov.

Ozrejmil prítomným členom Výboru MO SRZ ZH, že v období mesiaca marec 2021
bola doručená sťažnosť vlastníka pozemku nachádzajúceho sa na LV 3597 v katastrálnom
území obce Žiar nad Hronom, kde vlastník pozemku žiada zabráneniu poškodzovania
pozemku v jeho výlučnom vlastníctve. V prípade, že Výbor MO SRZ ZH nepristúpi
zodpovedne k predmetu sťažnosti sťažovateľa, budú z jeho strany aplikované všetky právne
a zákonné možnosti na rekonštrukciu jeho pozemku vymáhané od našej organizácie.

Následne podotkol, všetkým prítomným, že členstvo v organizácií zaniklo k dňu
31.03. bežného roka tak, ako to vyplýva zo stanov Slovenského rybárskeho zväzu (§ 6 ods. 2
písm. a,). Vzhľadom na to, že zo strany SRZ Rada Žilina nedošlo k aplikovaniu výnimky na
uvedenú problematiku, treba upozorňovať nových, respektíve staronových členov na potrebu
platenia si zápisného poplatku.



Výbor MO SRZ ZH plní úlohu vyplývajúcu zo zápisu zo zasadnutia Výboru MO
SRZH ZH z dňa 16.12.2020, že po uvoľnení opatrení bezodkladne stanoví termín výdaja
povolení na rok 2021. Týmto výbor MO SRZ oznamuje, že termíny výdaja povolení na
rok 2021 budú:

dňa 29.04.2021 v čase od 15:00 do 18:00
dňa 20.05.2021 v čase od 15:00 do 18:00

Hlavný hospodár pán Štencl, informoval o zarybnení násadou kapra rybničného K3 (2-3 kg)
do našich stojatých revírov v nasledujúcom objeme VN Zákruty 1600 kg, Žiarsky rybník 900
kg, VN Lovčica 700 kg, VM Horná Ždáňa 300 kg násada bola dodaná SRZ Rada Žilina
z Veľkého Medziříčí, ďalej informoval o zarybnení lovných a chovných pstruhových potokov
14 333 kusmi pstruha potočného, ďalšie dorybnenie pstruhových revírov prebehne hneď, ako
dodávateľovi rozmrznú chovné rybníky.

Brigádnický referent oznamuje, že brigáda za dodržaní platných protipandemických
opatrení sa uskutoční dňa 24.04.2021 zo zrazom o 08:00 na rybárskom dome, na adrese SNP
36/4, Žiar nad Hronom. Je potrebné mať zo sebou negatívny antigénový test, v rozsahu
platnosti covidautomatu, respirátor, rúško, ochranné pracovné pomôcky. V tom istom čase sa
uskutoční brigáda na chovných pstruhových revíroch s pánom Augustínom, so zrazom v tom
istom čase, v prípade záujmu o túto brigádu je nutné si zo sebou priniesť vodeodolnú obuv.

Tajomník MO SRZ ZH p. Paller informoval prítomných, že prebehlo rokovanie
ohľadne kúpy pozemku s pánom Zúbrikom, pričom prítomným bola ozrejmená aj dohodnutá
kúpna cena. Následne prítomní svojím hlasovaním podporili kúpu predmetného pozemku, viď
uznesenie č. 3/2021 z 14.04.2021. Vzhľadom na vyššie uvedené výbor MO SRZ ZH prijal
úlohu na kontrolu kúpnej zmluvy zo strany Kontrolnej komisie a až následne dôjde k podpisu
zmluvy a zaplateniu kúpnej ceny predávajúcemu.

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.

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, 14.04.2021
Overovateľ: Dušan Reichmann
Zapísal: JUDr. Paller Miroslav


