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 25.4.2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 15 členov, viď. príloha č. 1 - prezenčná listina
z výborovej schôdze. (M.Cabadaj,K.Chmela, M.Pajpach,R.Šimek)
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu a predaji povolení.
Správa hospodára o jarnom zarybnení a rozpočet zarybnenia na jednotlivé ObO.
Prístupové komunikácie k revírom.
Rybárske preteky 2020.
Príprava rozpočtu 2020.
Termín konferencie.
Diskusia.
O schválení navrhnutého programu dal predseda hlasovať.
Hlasovanie: ZA-15 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu a predaji povolení.
01 Zohor – brigády materiál + kolok 59,86 + 73,40€ + z brigádnych peňazí 426,92€
02 Vysoká pri Morave – 37,60 občerstvenie brigády 107,98 materiál brigády
03 Záhorská Ves – 37,80€brigády materiál 6,50 zámky 19,99 phm 27,93 materiál brigády 67,44
materiál brigády
04 Kuchyňa – 175,38€ materiál brigády + prsačky
05 Stupava – 99,50e brigády 81,37 brigády materiál 95,44 materiál brigády 63,53 občerstvenie
06 Lozorno – 15,02€ phm 6,00€ tlačoviny 14,65€ materiál brigády 70€ šrotovník 66,42€
materiál brigády 7,47 materiál brigáda 195 z brigádnych peňazí Bagrovanie 30,50€ krmivo pre
zubáče
07 Malacky – Suma - 507,12€ - vytieracie kefy 25ks, rýľ, hrable, materiál na hniezda, PHM,
občerstvenie brigády
08 Plavecký Štvrtok – nič
09 Jakubov – nič
e-mail: zohor@srz-zahorie.sk
web stránka: www.srz-zahorie.sk

Hlasovanie: ZA- 15 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Kadnár - Stav účtu cca 149 000€ 59000 faktúra žilina pokladňa k 24.4.2020 5667,33€ / cca

4600€ platby cez net

Info o predaji cez internet 53000€
2. Správa hospodára o jarnom zarybnení a rozpočet zarybnenia na jednotlivé ObO.
Valent – myslel som si že budeme mať viac problémov so zarybnením nakoľko v rámci
mimoriadnej situácie s pandémiou boli opatrenia na hraniciach. Našťastie sa nám podarilo
zarybniť tak ako sme plánovali. Prebehla násada kapra K2,K3 aj K4, amura, sumca, ostrieža a aj
šťuka rýchlená bola. Tiež sme zarybnili pstruhom za 2449€. Ideme podľa harmonogramu ako to
bolo dohodnuté, teraz bude biela ryba ale zatiaľ len 100kg pre Jakubov I. Niektoré odbočky sú
na hranici rozpočtu tak dostanú už menšie množstvo, rád by som mal nejaký balík na dravcov
a mohol sa rozhodnúť ako a kde zarybniť, samozrejme podľa situácie na danom revíri a
chýbajúceho druhu ryby.
Cích – pripravil som rozpočet na zarybnenie, v prílohe kde máme vyčíslené koľko kto na
zarybnenie dostane pri zarybnení Židoviek na 50% a na 100%.
Kadnár - ObO Vysoká p.Morave sa tých 50% nároku na zarybnenie Židoviek vzdáva
a navrhujeme aby mal hlavný hospodár svoj fond o ktorom bude rozhodovať. To znamená, že
ako bolo vyrátané podľa hektárovej rozlohy v dvoch verziách 100% a 50%, tak tých 50% dávame
do fondu hospodára.
Rozpočet na zarybnenie sa bude každoročne vypočítavať podľa priloženej tabuľky a bude
rozdeľovaný na jednotlivé ObO MsO Záhorie z odhlasovanej sumy na zarybnenie revírov MsO
Záhorie. Zároveň bude vytvorený fond hlavného hospodára, ktorý bude tvoriť hodnotu 50%
z nároku na zarybnenie revíru Židovky. Suma bude vypočítaná z hektárovej rozlohy a zo sumy
na zarybnenie revírov MsO Záhorie.
Hlasovanie: ZA-13 PROTI- 1

ZDRŽAL SA- 1

3. Prístupové komunikácie k revírom.
Kadnár ….volal som s Valachovičom…musíme dať písomný návrh, žiadosť na OÚ o výnimku na
prístup k revírom, p.Šuran ako geodet vie zakresliť aj podľa parcelných čísel, napríklad na VN
Centnúz nie je schválený prístup a je tých problémov viac, je to dohodnuté tak aby sme na PC
s predsedom a hospodárom stanovili si prístupové cesty, navrhuje tak po jednej hodine na
odbočku a niekedy v máji by sme sa rozhodli a dohodli si termín. Potrebujeme to zakresliť a
spracuje nám dokument. Na každý revír to máme inak a treba to presne definovať a aby sme
mali podklad pre Valachoviča. Operatívne sa ešte dohodneme.
4. Príprava rozpočtu 2020.
Príjmy budeme rátať na sumu 260000€ nebudeme rozpočtovať príjmy z pretekov, výdaje
130000€, 27000 cestovné náklady. Na najbližšom výbore každá odbočka si prípravy plán
investičnej činnosti a v rozpočte bude kalkulovaná suma 15000€.
Zuzana – hotovostné výdaje, mám spísaný rok 2019 a navrhujem aby každá odbočka mala
stanovenú sumu na hotovostné výdaje. Napríklad minulý rok Lozorno 832€, Malacky 645€,
Kuchyňa 545 a ostatný sa stali do 300€. Som za to aby Michal vytvoril tabuľku nároku na
hotovostné prostriedky podľa rozlohy.

5. Termín konferencie 2020.

Termín konferencie 27.6.2020.
6. Diskusia.
Kadnár – treba aby sme sa dohodli ako s predajom povolení.
Výbor MsO SRZ Záhorie sa na základe mimoriadnej situácie uzniesol, že podľa platných Stanov
SRZ, ustanovenia § 10 písmeno c), odpúšťa do 15.mája 2020 nedodržanie lehoty na zaplatenie
členského príspevku, ktorý je každý člen povinný zaplatiť do 31.marca kalendárneho roka.
Zaplatiť členský poplatok môžete prísť osobne 6.5.2020 alebo 13.5.2020, vždy od 9:00 do 12:00
alebo od 13:00 do 18:00. Alternatívou je aj možnosť zakúpenia členského poplatku online na
www.povolenienarybolov.sk s tým, že je smerodajný dátum vystavenia elektronickej
objednávky.
Hlasovanie: ZA-13 PROTI- 1

ZDRŽAL SA- 1

D. Chlpek – dávam návrh na odhlasovanie zmeny člena disciplinárnej komisie. Novým členom
DK za ObO Lozorno bude Ing. Igor Ábel.
Kadnár – nemyslím si, že by sme o tom mali tu a teraz rozhodnúť, lebo DK by nemala byť bez
predsedu.
M.Kašša – v čom je problém aby sme o tom hlasovali, vždy to tak bolo zaužívané a zase to
niekomu nepasuje tak to budeme prekladať na ďalší výbor. Vždy to tak bolo, ako si to ObO
navrhla tak so to na výbore v Zohore odsúhlasilo. Tak čo tu zasa meníme a riešime. Veď na
odbočke najlepšie vedia koho navrhujú
Chlpek – mali sme náš výbor ako odbočka, máme k tomu zápisnicu a bolo jasne odhlasované,
že odvolávame nášho člena DK Luboša Janka za nečinnosť a ohovárania výboru ObO Lozorno.
D.Chlpek – o čo tu zasa ide, vždy to takto bolo zaužívané, schválil to výbor ObO Lozorno tak čo
tu riešime, proste nespolupracuje Janko s výborom, dokonca na členskej schôdzi neustále
prerušoval schôdzu a neplní si funkciu predsedu DK ako by mal, a vraj som počul, že sa
o trestoch rozhoduje nejakým losovaním papierikov, to je ako správny postup
R.Kadnár – ja o žiadnych papierikoch neviem a tomu neverím, veď zavolajme niekomu
M.Kašša - ,,Cigi čo je pravdy na tom, že sa o výške trestov na disciplinárke rozhoduje
losovaním papierikov na ktorých je výška pokuty. Takým spôsobom, že sa predvolá pred
disciplinárku náš člen, zaujme sa stanovisko, dotyčného pošlete za dvere a potom losovaním
sa určí výška pokuty,,.
M.Žilavý (telefonujúci) - ,,Ako som bol ja na disciplinárke, a to chodím často, tak takéto niečo
určite nebolo,,.
R.Kadnár – toto si celý ty Dušan, ideme tu odvolávať predsedu DK za nejaký výmysel.
D.Chlpek – Robo k..a, čo tu do p...e, trepeš, ja nejdem nikoho odvolávať za lístečky ale za to,
že útočí na výbor a disciplinárkapod jeho vedením nefunguje, tak ma tu neser
R.Kadnár – to si celý ty, zas tu fabulujeme
D.Chlpek – Ale tak to si už posral do p...e, ja ti dám k...a, toto je tvoja roba furt manipulovať
a ovládať tu všetkých, ty mňa už neser, ja ti dám.....

(pozn. zapisujúceho: D.Chlpek chytil obidvomi rukami za oblečenie a zaťal päste, kontakt
prerušil P.Lím)
D.Chlpek – j....m aj takého predsedu, ktorý nevie o tom, že tu unikali statisíce, si obyčajný
k....t, mi nehovor, že si o tom nevedel jak sa tu okrádala organizácia aj s tými potkanmi, si
rovnaký jak oni, do p...e už, ty si predseda, šecko len rozdrbat a len aby mala Vysoká šeckého
plnú rit
R.Kadnár – toto už nie je normálne, dá sa tu robiť niečo, toto fakt prehnal
M.Sloboda – ja som za aby sa to preložilo, veď nemôže byť DK bez predsedu aj keď jej
fungovanie je spochybňované
R.Kadnár – treba aby každá ObO ktorá nemá člena DK si ho nahlásila na ďalšom výbore.
Kašša – a nie je to náhodou tak, že na poslednom zasadaní DK sa všetci vzdali funkcie člena
DK okrem nášho M.Žilavého
Kadnár – čo ja mám informáciu tak to nie je pravda
Sloboda – treba aby na najbližšom výbore bola účasť súčasných členov DK povinná.
Kadnár – 13.5.2020 o 18:00 výbor kde bude hlavným bodom disciplinárna komisia a tam
budeme o predloženom návrhu D.Chlpeka hlasovať
Miskolci – k hosťovačkám pre nečlenov, súčasťou by mal byť aj rybársky poriadok, treba aby
to bolo.
Kadnár – bolo 3000ks vytlačených a keď tak to dotlačíme.
Miskolci – tabule, a som za aby to bolo jednotné na všetky revíre
Kadnár – hlavný hospodár, na porade hospodárov treba aby každý hospodár nahlásil počet
tabúl aj dodatkové k tomu treba rátať
Cích – kontaktoval som toho nového právnika Erdos, veľmi dobré odporúčania, vraj to je zle
definované ako sprenevera, prečo to tu niekto drží v Malackách, ohodnotenie dokedy
rozhodne prokurátor tak dovtedy 5000€, nie je dôležité koľko hodín, rodinná firma. Chce to
urobiť pre našu organizáciu, vedel reagovať keď som mu spomínal skutočnosti, má prehľad
Kadnár – treba aby prišiel na výbor nech sa nám príde predstaviť
Kašša – dávam návrh na odhlasovanie výborových pretekov ObO Malacky na VN Centnúz
Kadnár – dávam hlasovať o predloženom návrhu, ohľadom rybárskych pretekov

Hlasovanie: ZA-15 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Kašša – ďalej nakoľko máme krovinorez ktorý už viac menej dožíva, z pokút za neodpracované
brigády by sme si zakúpili krovinorez cca 500€ nech to už je niečo lepšie
Kadnár – dávam návrh na kúpu krovinorezu pre ObO Malacky za cca 500€
Hlasovanie: ZA-15 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Chlpek – Kejda je zanesená a postupne nám to zanáša, povedie s tým nemá problém a po
sezóne sa to môže realizovať, 2-3tisíc kubíkov nánosu odhad povodia, je tam návrh taký, že
polovicu by sme dali my, ak by sme dali 15000€, tak povodie by za 15000€ by urobili práce.
Dal by som návrh aby z budúcoročných investícii to išlo ale treba aby sa to odhlasovalo aby
sme mohli začať robiť predprípravu.
Cích – treba aby sme mali nejakú CP
Kadnár – ja by som takúto vec schvaľoval na konferencii
Chlpek – môžem začať oslovovať kompetentných a pripravím to na konferencii, dávam návrh
na odhlasovanie predprípravy zámeru prečistenia Kejdy.

Kadnár – dávam hlasovať o predloženom návrhu
Hlasovanie: ZA-15 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Nikto iný sa do diskusie neprihlásil, predseda zasadanie výboru ukončil.
Ďalší výbor je naplánovaný na utorok 13.5.2020 o 18:00 v Zohore.

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

