S L O V E N S K Ý RY B Á R S K Y ZVÄ Z
Mestská organizácia Záhorie
Staničná č. 5, 900 51 Zohor

Zápisnica zo zasadania výboru MsO SRZ Záhorie zo dňa 11.2.2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 19 členov, viď. príloha č. 1 - prezenčná listina
z výborovej schôdze.
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu a predaji povolení.
Návrh jarného zarybnenia a výber dodávateľa
Voľba predsedu RS.
Rybárske preteky 2020.
Plán predaja povolení na marec 2020.
Informácia o konaných VČS 2020.
Program konferencie.
Diskusia.
O schválení navrhnutého programu dal predseda hlasovať.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu a predaji povolení.
01 Zohor – 68,20€ brigády materiál
02 Vysoká pri Morave – 28,41€ nôž tráva, 6,98€ vrecia odpad, 57,95€ ochranné pomôcky +
brigáda materiál 93,34€
03 Záhorská Ves – nič
04 Kuchyňa – 27,34€ materiál brigáda + 100€ kolok životné prostredie z investičnej činnosti
05 Stupava – 189,57€ brigády materiál + 16,10€ občerstvenie + tabule revír 127€
Spolu: 332,67€
06 Lozorno – 89,85€ bójky hniezda označenie neresiska + 333,50€ kefy na neres rýb
07 Malacky – nič
08 Plavecký Štvrtok – toner 19,99€
09 Jakubov – mimoriadna brigáda občerstvenie 35,78€
e-mail: zohor@srz-zahorie.sk
web stránka: www.srz-zahorie.sk

Hlasovanie: ZA- 19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Informácia ObO Vysoká pri Morave: z investícii sme zakúpili pílu STIHLL 500 lištu za 970€. Tiež bola
zakúpená počítačka peňazí pre predaj povolení za 353,78€

R.Kadnár: Stav účtu cca 105 000€ a vyúčtovanie mi Mária Valová dáva po každom predaji a zatiaľ

v tom nie je problém. Stav pokladne 8.1. 2020 po kontrole KK 2195,70€

Na každom výbore bude od marca 2020 predložený výpis z banky za posledný mesiac a kópia bude
prílohou zápisnice.
2. Návrh jarného zarybnenia a výber dodávateľa.
P.Valent: návrh zarybnenia z výboru hospodárov.
- Zohor kapor K3 5q
- Vysoká pri Morave kapor k3 20q
- Záhorská Ves k3 5q
- Kuchyňa a Rohožník 14q k3
- Pl.Štvrtok k3 10q
- Stupava k3 2q
- Lozorno k3 10q
- Malacky k3 5q 8q k5
- Jakubov 10q k3 + 5k3 Jakubov II + 10q k2
Biela ryba 12q ale príde polovica na jar a druhá časť na jeseň
Ceny rýb od dodávateľov:
- Dunajská streda k3 jar 2,55€ s dph Skalica s dopravou + jeseň 2,40€ s dph + k2 2,55€
- Hodonín k3 2,35€ s dph
- Pohořelice kapor výber 5/7kg 3,20€ s dph
- Rozdelil som rozpočet, teda to je len návrh: 118700€ stojaté vody 9000€ tečúce a 3300€
pstruhové. V návrhu zarybnenia mám to rozdelené pri zarybnení Židoviek na 100% alebo
50%. Vychádza pri prepočte na hektár 670€ pri 50% a 727€ pri 100%.
- Kadnár: rozmýšľal som o malých revíroch, navrhujem rozdeliť rozpočet podľa typu vôd,
vyčleniť 10000€, čo sa týka zväzových vôd by sa malo odpočítať v cenách žilinských čo sme
dostali zo Žiliny napr 57q sa dostalo tak 10q x 2,40€ suma a takto to odrátať z rozpočtu pre
ten daný revír. To znamená, že by sa suma odrátala z rozpočtu odbočky a prerozdelila sa
medzi všetkých.
- Pl.Štvrtok dodávateľ Hodonín, ostatní Skalica. Malacky – Skalica + Pohořelice preveríme
Budmerice.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

3. Voľba predsedu RS.
R.Kadnár: V.Zvara sa vzdal predsedu RS, mojím návrhom je aby sme s profesionalizovali RS, teda
aby sme tu mali človeka od pondelka do nedele
R.Kadnár: Leváre majú strážcu profi ale teda majú nejakú podporu od Žiliny a mne sa to v Žiline
nepodarili presadiť. Chcem to navrhnúť tak aby bol platený strážca zo Žiliny.

D.Chlpek: ja navrhujem najaktívnejšieho člena RS a teda to je Marek Cabadaj, treba aby sme to
pozreli ako to je v stanovách.
R.Kadnár: Treba aby sme sa rozhodli či chceme profesionálneho strážcu. Marek ty si to vieš
predstaviť, že budeš to robiť.
M.Cabadaj: Dá sa robiť aj popri práci, pondelok štvrtok som doma a piatok nedeľa pracujem aj
napriek tomu som chodil do terénu
K.Chmela: treba nahradiť V.Zvaru a popri tom hľadať profesionálneho strážcu.
R.Kadnár: ja nechcem aby sa nepokračovalo v neorganizovaní akcii RS
M.Cabadaj: organizovanie akcii som vždy robil a bol by som rád aby sa tu urobil poriadok aj
v odmenách.
M.Sloboda: budeš robiť aj predsedu Zohor aj predsedu RS
R.Kadnár: bolo by dobré aby sa stretla najaktívnejšia časť RS a tak aby ste sa tam o tom
porozprávali. Chodím po kontrolách XY- krát a nemám priestupok tak treba aj toto prehodnotiť
L.Jano: ja k tomu chcem povedať, že DK zvažuje M.Cabadaj či ho neprešetrí nakoľko neriešil
podozrenie z trestného činu pytliactva. Marek týmto zmaril celý čin pytliactva. Dušan a k tebe,
zavádzal si celú členskú schôdzu.
D.Chlpek: je to v programe tak to treba odsúhlasiť
M.Cabadaj: mám tu mail v ktorom je jasne dané, že predseda DK ma tu obvinil, nakoľko mám
dôkaz.
L.Jano: p.Valová to našla pri skartovaní, a je to od mája a mne sa dostali do ruku od novembra.
Ty len útočíš na disciplinárku.
M.Kašša: je tu iná možnosť aby to bol niekto mimo M.Cabadaja keďže musí byť vedúci RS
členom výboru MsO Záhorie.
R.Kadnár: dávam návrh na vedúceho RS člena výboru MsO Záhorie M.Cabadaj
Hlasovanie: ZA-18 PROTI- 0
A.Miškolci

ZDRŽAL SA- 1

4. Rybárske preteky 2020.
Zohor – 1.5 Bezedné 10€ dospelý 7.-10.5 60€ team Lábske jazero nonstop dospelý 14-17.5 90€
team dospelý nonstop 17-20.9.2020 dospelý 60€ team
Vysoká pri Morave – 1.5 dospelý 10€ a 2.5 deti 2€
Záhorská Ves – 9.5 denné 50€ team Morava 13.6 nočné 50€ team Morava 27.6 detské
štrkovisko Záhorská 2€
Kuchyňa – 16.5 dospelý 25€ 8/16h VN Kuchyňa deti 3€ 17.5 8/12h VN Kuchyňa
Stupava – 2.5 8/12 detské Vachálkov 2€
Lozorno – 2.5 denné 10€ dospelý 21.5 – 24.5 50€ team nonstop dospelý 27.5 – 31.5 350€ team
nonstop dospelý
Malacky – 7-5 10.5 nonstop Centnúz 180€ team dospelý
Pl.Štvrtok – 9.5 deti a mládež 8/13h 2€ 10.5 ženy 8/13 5€ 30.5 deň detí 8/13 1€
Jakubov – 30.5 detské Pruxi 8/12 2€ 16.5 Jakubov I dospelý 10€

5. Plán predaja na marec.
R.Kadnár: mali by sme dať tak aby sme posilnili posledné dva týždne. Utorok 16/19h streda
8/18h
M.Valová: pre funkcionárov Vám viem vzísť v ústrety tak že tu to necháte a ja vám to vybavím
ak tu nebudú ľudia.

6. Informácia o konaných VČS.

Zohor – 220ľudí zo 400. závažnejší bod aby boli zverejnené všetky zápisnice z výboru
a konferencie zverejnené aby boli všetky doklady boli zverejnené aby mali komplet
prehľad a hlavne teda rozpočet. Bol dovolený do výboru Jaro Uhlík a Peter Valent.
Vysoká – 219 členov účasť na schôdzi. Som rád, že sme sa nestretli
Záhorská - zo 130 členov - 75 členov účasť. Založili sme rybársky krúžok, založili sme dve
skupiny v rámci brigád. Dovolený do výboru Jozef Matula.
Kuchyňa – 56 členov z 214.
Stupava – 114 z 560 20,35% pripomienky k násadám k pstruhom a vjazdom a dovolený
bol do výboru Kalivoda Miroslav ako veliteľ RS.
Lozorno – 101 z 282 45% účasť.
Malacky – 119 členov 43% účasť. Členovia požadujú rybu viac do Maliny.
Pl.Štvrtok – 129 239 54% informácia o vjazde do CHKO, rybári mali k tomu výhrady
a chceli by výnimky
Jakubov – 52% 126 242.
7. Program konferencie.
R.Kadnár:
príloha
K.Chmela: termín zabezpečený v Rozálke na Kamennom Mlyne v Plaveckom Štvrtku 5.4. 9:00
8. Diskusia.
T.Bukovský: najprv začnem tým, prečo predseda ObO Záhorská Ves pravidelne útočí na výbor
z Malaciek, pritom neviem akým spôsobom mu bolo z našej strany ublížené. Dostali sa k nám
informácie o tom, že čo sa Malačania na tom Centnúzi tak rozťahujú, nech moc nevyskakujú
lebo pôjdu do p...., bol by som radšej keby predseda organizoval rybárske preteky aby MsO
Záhorie nemalo stratu niekoľko stoviek eur pričom sme zaplatili za 8hodín TOI TOI záchodov
144€ a ja teda nemám vedomosť o tom, že by sme to tu odsúhlasili na výbore.
Z.Uherková: tak nám poraďte ako s organizáciou, radi to budeme robiť inak
T.Bukovský:poprosím ešte som neskončil, nie je to prvý krát, ale bol by som rád ak by sa
v prvom rade Záhorská starala sama o seba. Ďalej by som rád tu povedal ako sú Malačania
tŕňom v oku aj ostatným. 20.1.2020 bol jeden člen z Malaciek kupovať povolenie na rybolov,
v tom čase mal byť ako pomocník pri výdaji T.Chmela, podotýkam za čo ho platíme,
a v rybárskom dome bol v tom čase už aj R.Kadnár a spoza dvier zasadačky bolo dosť počuť ako
je Bukovský k.... ako len sedí pričom nevie ani poriadne zápisnicu napísať. Ako Malačania
neviem čo robia všetko zle, ďalej ako je podpredseda M.Cích tiež k.... a podobne. K zápisniciam,
priznám sa, že zápisnice nechodia včas, že sú dodané na poslednú chvíľu, ale nakoľko sa mi
v práci zmenila situácia kde nemám čas sa venovať ani polhodinu nejakým iným aktivitám,
v súkromí mám toho viac než dosť a vždy si nájdem čas až pod tlakom, tak aj kvôli tomuto
zaneprázdneniu a vzťahom aké tú sú, máš pravdu Marek Cabadaj, že to tu vôbec nefunguje, tak
ja ako tajomník končím. A rád b y som ešte povedal, že pokiaľ bude v blízkosti výboru Tomáš
Chmela tak to tu nebude nikdy dobré, lebo bol v RS aj DK a vieme v akom to je stave.
P.Lím: keď veríte na šenkové reči tak tomu verte

R.Kadnár: návrh organizačného poriadku, nikde nie je zakázané, že môžeme si upraviť náš
organizačného výboru. Dal som za to hlasovať a dopadlo to 2 proti 7....predseda legislatívnej
komisie Laufš má s tým zásadný problém.
D.Chlpek: treba to preveriť a máme z toho nejaké zápisnice
R.Kadnár: bolo mimoriadne rokovanie Rady 8.2, ktorá pozastavila výkon funkcie prezidentovi
a bol poverený štaturát Igor Macúš, uvidíme ako to bude ale E.Seman nevykonáva funkciu
prezidenta.
M.Cabadaj: Javor sa ide mimosúdne vyrovnať na 10000eur odškodné
R.Kadnár: hovorí sa v DP aby sa ustanovilo pozastavenie funkcie na 30dní, Javor ale nebol
odvolaný a bola mu pozastavená funkcia , neskoro sme schválili ukončenie pracovného pomeru
musela to prerokovať odborová rada, mali sme na to 7dní, Javor však neprevzal obálku a dostali
sme sa do situácie, že to rozhodnutie zostalo na vode.
K.Chmela: treba si dať na to pozor aby to aj v prípade E.Semana nebolo zasa pochybené
R.Kadnár: E.Seman nie je zamestnancom SRZ ale bol odmeňovaný odmenou
Nemáme ichtyológa, p.Horčička zastupuje bratislavský kraj a on robí pre žilinský kraj.
Tlačil som na tajomníka aby sme mali ichtyológa pre Bratislavský kraj.
K.CHmela: nemôže robiť ichtyológa veď ho zrušili ako prezidenta tak nech to robí
R.Kadnár: nechce lebo sa cíti ukrivdený , som loboval za neho ale trochu som na to pozeral aj
z ľudského hľadiska, že sme ho rok pred dôchodkom zrušili .Samozrejme robil veci s ktorými som
nesúhlasil mal pečiatku tak sa pečiatkovalo všelijako.
Nový tajomník Kohút zvládol radu fajn, sa to upokojilo trochu a uvidíme čo bude na ďalšej rade
kde sa bude riešiť organizačný poriadok
P.Valent: ešte stále je polovica vápna a potrebujeme to dať do vody lebo sa blíži násada v marci.
P.Lím: treba to urobiť z brehu, tam kde sú menšie vody.
R.Kadnár: bola tu rybárska televízia p.Martiš, RRR, boli vo Vysokej, Jakubove a na Lábskom.
P.Valent: k revírovaniu, poslal som žiadosť v decembri a januári, pridal som Modranský potok
ako pstruhový, volal som z MžP tieto revíre ktoré máme neoficiálne zaregistrované tak treba
aby RS k tomu opatrne pristupovala, máme to tak užívať v tichosti keď už to užívame. Chceli by
spraviť zmeny do 10.6 tak aby sme to mali od budúceho roka oficiálne.
R.Kadnár: sme prehádzali s p.Horčičkom všetky naše tabuľky revírov, Vysočanský potok
a Javorinka, chýbali nám tam vyjadrenia správcu toku tak treba si to preveriť aby nám toto
nechýbalo.
P.Valent: odlovovací adregát, našiel som na internete, majú širokú ponuku od stacionárnych až
po prenosné, ja by som teda odporučil niečo na jazero z rozlohou 2ha sa to hýbe okolo 5000€
eur.
K.Chmela: kde máme náš agregát
R.Kadnár: tam ten je neopraviteľný a chcel by som ten agregát zakúpiť z dôvodu odlovu rýb aby
nám pomohlo pri nerese zubáča.
M.Cabadaj: na jednorazovú akciu z Ivanky, J,Šubjak rád príde.
R.Kadnár: ja by som to tiež chcel aj kvôli kontrolným olovom, a teda nie za 5tisíc eur ale mali by
sme to mať tak aby sme sa aj tomuto venovali, kontrolným odlovom myslím
I.Bočev: ale poďme sa venovať odchovu dravcov na kanáloch a toto už je dobrá cesta a teda tá
suma nie je v tomto prípade veľká.
P.Valent: mám pocit, že máme dosť financií ale musíme sa rozumne rozhodovať v rámci
udržania rozpočtu. Nie je to len tak, budeme rozhadzovať
K.Chmela: treba si pripraviť zámer, nejakú koncepciu aby sme mali o čom
V.Dosedla: Vachálkov rybník je už urobený, na final...nautilus 79h + doprava 7675,80€ + k tomu
bagru bola tatra a traktor a mobilne rýpadlo ...34hodín upravil brehy 1530€, traktorb + tatra
2400€ 60h 1800€, 5730€ spolu
R.Kadnár: beriem jednu vec kde sa nachádza Vachálkov rybník, muselo sa to upraviť, a to navyše
sa uhradí s tohtoročných pokút za neodpracované brigád a tak aby si to z tohtoročných pokút
vyčerpali.
Brezovský: za tento rok 157ľudí malo zaplatiť 7850€ a treba aby sa po rokoch dalo do
Vachálkového rybníka.
D.Chlpek: dáme to dopredu uhradiť a potom sa to refinancuje.

5830,80€ z roku 2019 ktoré budú vybrané z neodpracovaných brigád v tomto roku.
Hlasovanie:

ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

M.Valová: máme tu staré elektrické zariadenia, čo s nimi, vie to niekto vyviezť
P.Valent: v rámci brigády to vyčistíme a odstránime v rámci ObO Zohor.
M.Sloboda: kedy sa rozhodne za rozpočet na zarybnenie ako to bude? Mali by sme doriešiť
odmeňovanie RS, chodíme po kontrolách viacerí, nemáme zápisky a treba to spravodlivo urobiť
R.Kadnár: riešenie priestupkov je komplikované, trestný čin je aj na niekoľko dní, takže to hodnotenie
nie je jednoduché. Ako s priestupkami čo idú na okres
M.Sloboda: bolo by fajn aby bol nejaký podklad z toho, nech máme nejaký prehľad o tom čo ako kam
má ísť
R.Kadnár: malo by sa urobiť preškolenie RS a keď tam neprídu členovia tak už ich riešiť za nečinnosť.
S týmto treba začať a naštudovať si DP.
M.Cabadaj: stále DK je nezávislý orgán ale podľa nového výbor kontroluje a organizuje DK a pri
každom výbore by mal predniesť správu aby sa tu niečo strácalo, to je anarchia DK tak to bolo
v poslednom čase.
R.Kadnár: trochu nám hapruje PC a teda je možné že to bolo inak uložené a mohlo sa stať, že info
nebolo
M.Cabadaj: všetky previnenia sa kopírovali a dávali do PC teda ak má zoznam tak musel ich mať
A.Miškolci: skúšky nových členov, ľudia sa pýtajú.
R.Kadnár: chytá sa väčšina rybárov a bolo by dobré čím skôr to urobiť, a teda navrhujem 1.3.2020
14:00.
A.Miškolci: Centnúz, ako to je z oplotením po vodu. Na VČS v Zohori sa mi nepáčilo ako viedli schôdzu,
kde dopisovali ľudí.
R.Kadnár: odmena pre M.Kavického za prezentáciu podložiek, tak ja by som mu navrhol odmenu 50€.
Hlasovanie:

2ks

ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár: čo z reprezentačnými povoleniami 25ks miestnych. Predsedníctvo 7ks + po odbočkách

Hlasovanie:

ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár: dostali, už všetko dávno
M.Cabadaj: peniaze DK, tak isto boli peniaze a sú šeky a všetky rozhodnutia, tak to treba dať na
políciu
R.Kadnár: každý rok to išlo cez Jara a neverím že to sme dostali do účtovníctva.
K.Chmela: výmenné boli na decembrovom výbore predsa zrušené
R.Kadnár: toto nie sú výmenné, toto dostanem 46€ za miestnu povolenku oficiálne ale teda bez
doplatku na zarybnenie ale toto tu platí od roku 2014 či čo ja viem a bolo to ohľadom toho keď sa
vtedy riešila inundácia Moravy. Ja by som do toho nejak nevŕtal.
M.Cabadaj: všetko musíme tri roky držať, všetky rozhodnutia
L.jano: noo nemáme tu kopec vecí, ktoré tu boli a sú neviem kde ja toho moc nemám
M.Cabadaj: bolo by treba aby to T.Chmela celé zdokladoval, veď musí mať potvrdenia od JM.
R.Kadnár: treba aby sme zmenili Zoboka, lebo nerobí vôbec nič
Judr. Miroslav Zobok, výbor MsO Záhorie ruší poverenie pri zastupovaní v prípade obvinenia
J.Mifkoviča.
M.Pajpach: navrhujem zvýšenie stravného na člena z 1,50€ na 2,50€ na dospelého člena

ZA-15 PROTI- 1 ZDRŽAL SA- 3
Zdržal sa Cabadaj, Proti Chlpek,Valent, Cích
Hlasovanie:

R.Kadnár: výmena svietidiel na výdaji, cena cca 150/200€

R.Kadnár: dávam hlasovať za 20ks miestnych povolení pre Bratislavu s tým, že si ich tam
predajú ale budú bez doplatku na zarybnenie.
Hlasovanie:

ZA-16 PROTI- 2

ZDRŽAL SA- 1

Zdržal sa Cích Proti Bukovský,Chlpek
Nikto iný sa do diskusie neprihlásil tak predseda zasadanie výboru ukončil.
Ďalší výbor je naplánovaný na utorok 10.3.2020 o 18:00 v Zohore.

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

