Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica

Zápisnica z výročnej členskej schôdze (VČS) MsO SRZ Senica
konanej 1. apríla 2017
Prítomných na VČS podľa prezenčnej listiny 102 členov MsO, z toho mládež 1,
hostia 0.
Schôdzu z poverenia výboru MsO SRZ Senica moderoval JUDr. Ján Ciran, ktorý
prítomných privítal.
VČS bola zvolaná na 08.00 hod. pozvánkami s programom schôdze. Nakoľko na
schôdzi nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov MsO, bola v zmysle Stanov
SRZ dodržaná 30 minútová čakacia doba a prítomní členovia hlasovaním rozhodli,
že sa VČS bude konať, čím boli podmienky na riadne konanie VČS splnené.
1. Program VČS bol schválený podľa návrhu v pozvánke (pozvánka v prílohe
zápisnice).
2. Prítomní schválili:
 pracovné predsedníctvo v zložení:
p. Branislav Hesek, Ing. Ivan Haringa, p. Jozef Bureš, JUDr. Ján Ciran,
PaedDr. Krzysztof Siwiec, Bc. Ján Vojtek, p. Ladislav Vaškovič,
 mandátovú komisiu v zložení:
p. Pavel Hučko, p. Vladimír Hosť, Mgr. Vladimír Liška,PhD.;
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Pavla Hučka.
 návrhovú komisiu v zložení:
p. Mgr. Vladimír Liška, PhD., p. Ivan Haringa, ml., p. Mária Jablonická;
Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Vladimíra Lišku, PhD.
Hlasovanie za pracovné predsedníctvo a komisie bolo spoločné:
Za – 100, zdržal sa – 1, proti – 0.
3. Správu o činnosti organizácie za rok 2016, vyhodnotenie plánu hlavných úloh za
rok 2016 a plán hlavných úloh na rok 2017 predniesol p. Branislav Hesek –
predseda MsO.
4. Správu o úlovkoch v roku 2016, o zarybnení v roku 2016 a plán zarybnenia na rok
2017 predniesol p. Jozef Bureš – hospodár MsO.
5. Správu o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
a dôvodovú správu k rozpočtu na rok 2017 predniesol predseda MsO p. Branislav
Hesek.
6. Správu kontrolnej komisie predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec – predseda KK
MsO.
7. Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda p. Pavel Hučko, ktorý prečítal
správu mandátovej komisie o aktuálnom počte prítomných.
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8. Vyhodnotenie súťaže „Úlovok roka“ za rok 2016 predniesol člen výboru p.
Ladislav Vaškovič.
9. Po vyhodnotení súťaže „Úlovok roka“ za rok 2016 vyhlásil JUDr. Ján Ciran
prestávku na občerstvenie.
10. Diskusia:
 p. Vaškovič – predniesol správu o činnosti rybárskej stráže MsO v roku 2016;
 JUDr. Ciran – informoval VČS o činnosti DK MsO v roku 2016;
 p. ............ – možnosť zvýhodniť rybára ktorý si neprivlastňuje ryby napr.
chytaním na tri prúty. Na otázku odpovedal predseda MsO p. Hesek, ktorý
vysvetlil, že neexistuje žiadna možnosť zvýhodniť rybárov ktorý si
neprivlastňujú ulovené ryby, s tým, že Rada SRZ uvažuje nad novým typom
povolenky pre takýchto rybárov. Možnosť chytania na tri prúty neprichádza do
úvahy;
 p. ............ – zavedenie hornej hranice lovnej miery sumca nad 130 cm.
Odpovedal predseda MsO p. Hesek o tom, že v novom zákone bude klauzula
kde si môže každá organizácia určovať niektoré vlastné pravidlá, horná miera
je interná záležitosť, za ktorú sa môže hlasovať. Ďalej sa p. Baláž vyjadril, že
nepovažuje sumca za škodnú rybu, ale skôr samotných rybárov – a zároveň
položil otázku hospodárovi MsO koľko kusov kapra bolo privlastnených? Do
diskusie sa zapojil aj p. Černák s tým, že v našich revíroch nie je taký počet
sumcov ktoré dosahujú takú mieru, čiže tento návrh je bezpredmetný. Za
návrh na zavedenie hornej hranice lovnej miery sumca nad 130 cm hlasovalo
7 členov, proti bolo 61 členov a 34 sa zdržalo hlasovania – tento návrh nebol
schválený;
 p. ............ – VN Jablonica ako revír CHaP – reagoval p. Ciran, a vysvetlil, že
stav vôd sa znížil viac ako o polovicu, a že nie sme pripravený na to, aby sme
tento revír spravili ako revír „Chyť a pusť“. P. Haringa vyzval, aby sme
uvedenú iniciatívu riešili, až keď bude napustený VN Kunov. Vedúci RS p.
Vaškovič nesúhlasí s tým čo odznelo, a vyzval aby sa dodržiavala horná miera
kaprov, a kapitálne ryby vo VN Jablonica zostanú. Za návrh aby VN Jablonica
od roku 2018 bola evidovaná ako revír CHaP: hlasovalo 30 členov proti 59
členov a 12 sa zdržalo hlasovania – tento návrh nebol schválený;
 p. ............ – načo zavádzať Jablonicu ako chyť a pusť, keď je aj tak zavedená
horná miera kaprov. Zanášanie návnady považuje za mäsiarinu pretože keby
sa chytali ryby z brehov tak by sa tiež ulovili pekné kusy lebo naše
obmedzenia nie sú vôbec hrozné a keby neboli naše interné predpisy
stanovené tak ako sú tak sa vo vodách nachádza o 2/3 menej rýb;
 p. ............ – návrh súťažiť o najlepšieho brigádnika, ktorý odpracoval najviac
hodín a odmenou by bolo kaprové povolenie zdarma. Odpovedal predseda
MsO p. Hesek – odmeňovať týchto členov je možné, no nie je potrebné dávať
to schvaľovať, na tom ako niekoho odmeniť sa môže dohodnúť aj výbor –
napr. niekto kto si odpracuje viacej brigád. Zároveň sa predseda MsO p.
Hesek vyjadril k tomu – že keď si každý člen odrobí 6 hodín brigád a jeden
sedem bolo by takéto ocenenie úplne neadekvátne;
 p. ............ – čo to znamená že ten čo má 65 rokov je oslobodený od brigády.
Odpovedal predseda MsO p. Hesek, že toto rozhodnutie je na výbore a výbor
rozhodol, že sa urobí úľava, a že hranica bude stanovená na 65 rokov, úľava
na ZŤP a ZŤP-S sú ústupky ktoré schválil výbor. Zároveň sa predseda MsO p.
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Hesek vyjadril k tomu – že za neodpracovanú brigádu sa musí zaplatiť 33 €
nasledovne: MsO SRZ Senica má najnižšiu sadzbu za neodpracovanú
brigádu, ostatné organizácie majú nielen vyššie sadzby pokút, ale okrem toho
musia odpracovať aj viacej hodín;
 p. ............ – ako sa bude organizovať chytanie rýb na VN Jablonica a ako je to
s používaním plavidiel na našich VN. Na prvú otázku odpovedal tajomník
MsO p. Haringa – dostali sme výnimku do konca roka 2017, následne
v budúcom roku bude výnimka zrušená alebo opäť predlžená znovu na dva
roky alebo na neurčito. V tomto roku musí byť za čelným sklom auta
parkujúceho pri VN Jablonica Rozhodnutie ochrany životného prostredia, ktoré
je zverejnené na našej web stránke. Pracujeme na tom aby sa dalo parkovať
na oboch stranách. Zároveň bolo spresnené, že pravá strana je tá strana ktorá
je po pravej strane v smere toku, čiže smerom do kameňolomu preto ani nie je
možné si zaniesť autom veci na druhú stranu a potom sa autom vrátiť naspäť.
Na druhú otázku odpovedal predseda disciplinárnej komisie MsO JUDr. Ciran
– „vyhláška“ odst. 8 paragraf .. článok 12 v zákone je definované malé
plavidlo, malé plavidlo je podľa zákona čln používaný na športové a rekreačné
účely ktorého trup je od 2,5 m do 24 m. Zavážanie a vyváženie je povolené len
na VN Kunov a VN Radošovce 2;
 p. ............ – kto je zodpovedný za to aká ryba sa nasádza a rozdeľuje do
našich vôd s tým, že pstruh potočný patrí aj do potokov a nielen do VN Stará
Myjava a taktiež aj pstruhy dúhové. Na otázku odpovedal hospodár MsO p.
Bureš – že bolo dohodnuté ako sa bude vysádzať pstruh potočný, a že je to
drahá ryba, s tým, že bolo dohodnuté že potočáci budú na VN Stará Myjava
ako v reprezentačnej vode. Do tejto nádrže sme dali 200 kg dvojročnej násady
a 160 kg bolo vylovených. Navrhuje vysadiť tam čereble aby mali pstruhy
potravu v jamách, aby sa potočné pstruhy na potokoch uživili. Predseda MsO
p. Hesek sa vyjadril, že hospodár MsO je vyškolený na to aby si odôvodnil čo
prečo a ako spravil a treba ho rešpektovať;
 p. ............ – ako je možné, že na VN Koválov chytali chlapci ryby z člna (z
malého plavidla). Odpovedal vedúci rybárskej stráže MsO p. Vaškovič, že
tento problém vznikol lebo koluje na internete list ministerstva životného
prostredia, ktorý bol rozposlaný radou, a že v prípade, že by RS proti
takémuto členovi zakročila, tak sa dopúšťa trestného činu zneužívania
právomoci.
11. Návrh uznesenia predniesol Mgr. Vladimír Liška, PhD (viď príloha) – schválené
jednohlasne 101 prítomných.
12. Na záver p. Branislav Hesek poďakoval prítomným za účasť a zaželal veľa
zdravia a pekných zážitkov pri vode.
Zapísal: Ing. Ivan Haringa
Dňa 1.4.2017

......................................
predseda MsO SRZ

......................................
tajomník MsO SRZ

