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 10.06. 2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 19 členov, viď. príloha č. 1- prezenčná listina z mimoriadnej
výborovej schôdze.
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.

Organizačné zmeny v ObO Lozorno.
Hotovostné výdaje, informácia o stave účtu a predaji.
Voľba kandidátov za členov výboru MsO Záhorie.
Diskusia
Záver
O schválení navrhnutého programu dal predseda R.Kadnár hlasovať.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Organizačné zmeny v ObO Lozorno.
R.Kadnár: rád by som na začiatok privítal nového predsedu ObO Lozorno Radovana Zemana. Je
to zmena ktorú sú v ObO odsúhlasili na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa konala 5.6.2020. Máme
k tomu aj zápisnicu, ja sa k tejto veci nechcem konkrétne vyjadrovať, ale všetci vieme čo sa
v poslednom období odohralo a preto tento krok považujem za rozumný. Rada poznám dlhšiu
dobu a ako funkcionár pre odbočku už dlho pracuje a budem sa opakovať a som tejto zmene
rád. Niečo by nám mohol povedať nový predseda o sebe, pre tých čo ho nepoznajú.
R.Zeman: mám 55rokov z toho rybárom som 40rokov a funkcinárčim dlhé roky vo výbore.
Snažím sa robiť veci tak aby išli správnym smerom a pre dobro revírov a našich členov. Môj mail
je r.zeman@inmail.sk.
2. Hotovostné výdaje, informácia o stave účtu a predaji.
ObO Zohor – 35,25 + 99,48€ materiál brigády a bójky Lábske jazero
Vysoká pri Morave – nič
Záhorská Ves – 112€ materiál brigády - drenážne trubky k stromom
Kuchyňa – nič
Stupava – 16,80€ občerstvenie + 51,97€ + 68,77€ brigády materiál
tel.: +421 (0)2 65961 238
fax.: +421 (0)2 65458 264

e-mail: zohor@srzzahorie.sk
web stránka: www.srzzahorie.sk

Lozorno - 8,80€ zámky + dezinfekcia ryby 39 + 169€
Malacky – 7,94€ brigáda materiál + 5,43€ a 13,37€ Phm brigády
Pl.Štvrtok - nič
Jakubov – 34,80€ lišta píla, 29,80€ náradie brigáda, 55,72€ Phm, 17,39€ občerstvenie (144,24€)
R.Kadnár: aktuálny stav účtu 118 832€ sa stav pokladne 2225,06€.
M.Cích: predaných povolení pre dospelých máme aktuálne 2369 a celkom okolo 2900.
M.Cích: zároveň by som chcel navrhnúť odmenu pre hl. hospodára, pravidelne si musí brať
dovolenku, behá pri zarybňovaní a bolo by správne ho odmeniť a nejakým spôsobom si vážiť
Peťovu prácu. Ja navrhujem formou cestovných náhrad mesačne sumu 250€.
R.Kadnár: som za a tiež si myslím, že tu koncom roka bude priestor na odmeňovanie aj iných
členov. Dávam hlasovať o návrhu podpredsedu, že hl. hospodár má nárok mesačne na cestovný
príkaz v hodnote 250€.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár: zároveň musím spomenúť, že stav účtu máme, je tu nejaký plán zarybnenia a ale
peniaze na účte mám na hrane a to musíme ešte rátať s odmenami na konci roka. Otázka j e za
koľko ešte predáme.
M.Cích: ja si myslím, že už toho veľa nebude, lebo čo som kontroloval tak naši členova majú
kúpené povolenie všetci.
R.Kadnár: ja navrhujem aby sme odložené peniaze na termínovanom vklade použili a od
ďalšieho roka by sme tam postupne dávali peniaze. Stále tu trpíme tým, že sme minulý rok platili
za J.Mifkoviča sekeru a sa to ťahá. Buď sa vzdáme peňazí za neodpracované brigády alebo
musíme použiť ten termiňák.
R.Kadnár: dávam hlasovať o návrhu zrušenia termínovaného vkladu a použitie na výdavky MsO.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

3. Voľba kandidátov za členov výboru MsO Záhorie.
R.Kadnár: Nakoľko máme o dva týždne konferenciu tak musíme odhlasovať kandidátov za
členov výboru, síce po poslednej konferencii sme ich kooptovali do výboru, ale musia byť riadne
zvolený konferenciou. Máme tu dvoch kandidátov: Martin Voľný z ObO Kuchyňa a Anton Gorbár
zo Stupavy.
Dávam hlasovať o navrhnutých kandidátoch za členov výboru MsO Záhorie.
Hlasovanie: ZA-19 PROTI- 0

4.

ZDRŽAL SA- 0

Diskusia.
L.Janko: zasadali sme včera teda 9.6.2020 a na programe sme mali dva body. Prvý sm však
neprerokovali nakoľko D.Chlpek sa nedostavil na disciplinárne konanie. Ďalej sme volili
predsedu nakoľko sme museli zareagovať na zmeny zástupcov ObO v DK. Za predsedu boli

navrhovaný dvaja kandidáti a jeden hlas dostal Vladimír Rozboril a päť hlasov som dostal Luboš
Janko, teda ja.
R.Kadnár: v krátkosti by som Vás informoval, že v prípade našej hlavičky treba používať skratku
SRZ – MsO Záhorie, nie opačne. Ďalej k pretekom tak ako je dohodnuté, z vybraných financií za
štartovacie lístky 80% konanie pretekov a 20% odvod do Zohoru zo štartovného.
M.Cabadaj: samozrejme táto časť by mala ísť na zarybnenie ako to je v našom prípade, že koľko
bude odvod do Zohoru zo štartovného toľko sa pripočíta do rozpočtu na zarybnenie.
T.Bukovský: My napríklad si neberieme žiadne peniaze na ceny, všetko si z vybraných peňazí
riešime. Samozrejme som za aby sa odvod z pretekov pripočítal do rozpočtu na zarybnenie.
M.Sloboda: rád by som vedel či dostaneme tých 3500€, teda nie len my, ale aby sa doriešilo to,
že niekto mal v minuloročnom zarybnení viac a niekto bol ukrátený.
T.Bukovský: My sme mali okolo 800€ prekročené čerpanie na zarybnenie a som za aby sme to
vrátili
P.Valent: viete, v minulom roku to bolo ťažké, začínali sme, že sme nevedeli koľko bude na
zarybnenie, potom sa krátil rozpočet na zarybnenie, robili sme to tak na kolene, preto by som to
neriešil. Tento rok už vieme kto koľko má, Michal spracoval tabuľku kde je jasne dané a vieme
povedať kto už je cez limit. Napr. taká Stupava tá už prekročila tento rok limit, vyčerpali aj
peniaze za neodpracované brigády a je teraz na Vás či im pomôžeme so zarybnením.
Samozrejme už sme im aj pomohli.
R.Kadnár: Ja by som to tento rok neriešil a ako spomína Peťo, bolo to divoké obdobie ale
prekonali sme to a už si to budeme vedieť ustrážiť.

5.

Záver.

Na záver p. Ing. Róbert Kadnár poďakoval prítomným a schôdzu ukončil.
Nasledujúci výbor je naplánovaný na 9.9.2020 o 18:00.

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

