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 08.09. 2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 18 členov, viď. príloha č. 1- prezenčná listina z mimoriadnej
výborovej schôdze. (neprítomný p.Kršiak)
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:

1.Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu
2.Pošta
3.Správa hospodára, zostatok na zarybnenie pre jednotlivé ObO a jesenné zarybnenie
4.Informácia o predvolaní na okresný úrad životného prostredia, násada jesetera do VN Lozorno
5.Skúšky RS
6.Správa kontrolnej komisie k čerpaniu 2% ObO Lozorno
7.Schválenie ďalšieho povolenia pre členov ktorý odlovili 40ks ušľachtilých rýb.
8.Chatová výstavba na revíri Pl.Štrvtok
9. Správa kontrolnej komisie – záznam z kontroly pokladne.
10.Správa disciplinárnej komisie.
11.Diskusia
12.Záver
O schválení navrhnutého programu dal predseda R.Kadnár hlasovať.
Hlasovanie: ZA-18 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Hotovostné výdaje:
01 Zohor – vybavenie RS 215€ len ako info, čerpanie z 00. Potom sme mali na brigádu
materiál 101,80 + tonere 33,77 + lano na označenie neresiska 64,28€ Bezedné + Lábske
jazero spolu je to suma 199,85€
02 Vysoká pri Morave – PHM na brigádu 11,80€
03 Záhorská Ves – PHM 49,97€ brigády, odpratanie uhynutej ryby + poprosím o poskytnutie
zálohy 500€ na detský krúžok, to je dotácia od obce
04 Kuchyňa – nič
05 Stupava – materiál na brigády 94,07€, PHM 13,02€, občerstvenie 17,20€ spolu 124,19€

tel.: +421 (0)2 65961 238
fax.: +421 (0)2 65458 264

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

06 Lozorno – materiál na brigády 32,05 + PHM 11,54 materiál na ďalšiu brigádu 56,38€ +
PHM 11,00 + brigády náradie 100,34 + 7,30 + neres zubáč 42,19€ spolu suma 260,80€ (tiež
čerpanie z brigád - kosenie celej nádrže korene a kríky, po spustení nádrže - 600€)
07 Malacky – nič
08 Plavecký Štvrtok – občerstvenie brigády 19,73€
09 Jakubov – náradie na brigády 53,73 + občerstvenie 7,36 + veniec p.Slezák Luboš st. 25€
Hlasovanie: ZA-18 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

Informáciu o stave účtu poskytlo predseda R.Kadnár:
K dnešnému dňu máme na účte 120 444,46€, ako bolo naposledy dohodnuté s tajomníkom
sme zrušili terminovaný účet vo výške 33000€. Čo mi dala Maja ešte z predajov za letné
obdobie, takt to bola suma 10035€. Máme všetky záväzky vyplatené do Žiliny a asi nám budú
dobropisom niečo vracať, Maja to musí vyúčtovať, minulý rok nám vrátili okolo 11000€
2. Pošta:
R.Kadnár – na OÚ sme podali žiadosť o výnimku vjazdov s p.Šuranom, rozdelil som to do
troch kategórii
- pre členov výborov pre funkcionárov na výkon
- pre členov RS na výkon
- pre držiteľov rybárskych povolení podľa rozdelenia revírov a daných podmienok rybolovu
Komunikoval som s predsedom s Lozornom že im tam robia ochranári problém, zatvorili im
rampu na Lintavu, nikto s ochranárov neodpísal len sa mi ozval p. Valachovič a povedal mi do
telefónu nie je problém.
3. Správa hospodára, zostatok na zarybnenie pre jednotlivé ObO a jesenné zarybnenie:

P.Valent – v letných mesiacoch bola vybavená špeciálna požiadavka na zarybnenie,
VN Centnúz 600kg 7-10kg teda K5 , Lábske jazero + VN Kuchyňa trofejná ryba od 10 –
19kg
Letné dorybnenie kapor K3 – ryba z Čiech, nakoľko v Skalici na jednom športovom
rybníku majú koi herpes, momentálne to hygiena uzatvorila a majú ryby na rozbor
a uvidíme ako budú na tom, tak dostali sme rybu z Čiech – Lipnice, priemer 2/2,2kg ks.
Informácia o úhyne na felde, som riešil s p. Borovkom, bol tam pleskáč a karas,
vyzbierané a zakopané, bol urobený rozbor vody nakoľko mi nebolo jasné z čoho
mohol byť úhyn. Urobený rozbor na Felde a teda bolo veľa siníc a podľa správy
rozboru bola voda dva dni bez siníc.
Ozývajú sa mi dodávatelia, P.Sedlák mi dal ponuku na dravce ale to si urobíme na
porade hospodárov a uvidíme a máme ďalšie ponuky, Hodonín sa mi ozval a išli úplne
pod cenu, je to 2,05€ za kilo kapra a uvidíme ako to bude po výsledkoch vyšetrenia v
Skalici
K.Chmela – treba aby sme boli chránený a treba to ošetriť
P.Valent – pre mňa zdravú a kvalitnú rybu a treba aby boli výsledky z toho koi herpesu
4. Informácia o predvolaní na okresný úrad životného prostredia, násada jesetera do VN
Lozorno

P.Valent – bol som predvolaný na životné prostredie do Malaciek 2.9.2020, ohľadom
zarybnenia jeseterom sibírskym do VN Lozorno. Mali fotografie, teda
zdokumentovanú násadu jesetera, tabule si nafotili, zákaz lovu jesetera, dal som
pokyn na odstránenie tabúľ, čo malo byť už aj urobené, p.Konáriková upozornila ma
na jarný zarybňovací plán, vraj som to mal zaslať do Banskej Štiavnice. Dušan mi
k tomu povedal, že od roku 2018 sa tam dával, tvrdil mi že jano Mifkovič to vraj dával
do zarybňovacieho plánu, povedal som, že je odvolaný bývalí predseda a uviedol
skutočnosť, že som dostal informáciu po zarybnení, ani sme s tým nerátali, nie je to
invázny druh ale je to nepôvodný druh, povedal som, že bude odlovený tento druh
ryby. p.Konáriková mi povedala, že môžeme byť pokutovaný od 500 do 3000€ a mali
by sme dostať tú nižšiu čiastku, obhajobu som napísal na mieste napísal.
R.Kadnár – ja som rozmýšľal ako by sme z toho vykorčuľovali, je to dosť nejasné a nie
je to že je nepôvodný druh ale je tam nejaký bod s odvolaním na európsku smernicu
a je to tam vyslovene napísané. Volal som s p.Kanárikovou zo životného prostredia z
Malaciek a povedala mi, že sú pod drobnohľadom z ministerstva tak k tomu tak musia
pristúpiť
P.Valent – na ministerstve si vraj všetko dokumentujú a pripomienkujú, aj k tomu
zarybneniu, ako môžem ja vedieť ako sa bude zarybňovať do mája a chcú odo mňa
napísať o tom v marci.
R.Zeman – nedalo by sa brániť tým, že nemáme to riadne zapísané v zápisnici tak to
nie je možné, že to išlo mimo výbor MsO
P.Valent – ja som to sa snažil vysvetliť že to bola sponzorská ryba. Dušan mi tvrdil že
to Mifkovičovi nahlasoval a on to mal zadávať do zarybňovacích plánov
R.Kadnár – od roku 2019 platí nový zákon, násada ryby mimo zarybňovacieho
plánu, treba o to žiadať na ministerstve životného prostredia.
L.Janko – mali sme výsluh Dušana, on konal na základe VČS ktorá ju odsúhlasila, vraj
to kázal p.Valentovi aby si si to napísal. On dostal mandát od VČS a bez dôsledkov si
to objednal ale zodpovednosť je na štatutároch a hl.hospodárovi.
R.Kadnár – máme od r.2010 organizačný poriadok ako sa zarybňovanie schvaľuje
a to, že schvaľuje zarybnenie výbor MsO Záhorie nemusíme diskutovať. Nemá nikto
sám od seba právo zarybňovať a výbor MsO Záhorie aby nezasahoval len
odsúhlasoval na základe návrhu porady hospodárov.
R.Zeman – prečo sa vlastne tá faktúra preplatila
p.Valent – dostal som faktúru do pošty a p.Horvát mi nechcel dať ďalšie zarybnenie
pstruha, bol som zavedený, stal sa omyl, bol to podraz od D.Chlpeka, ryba bola už vo
vode ale nemôže sa to opakovať.
R.Kadnár – prvý krát keď sa zarybnilo, tak už vtedy Seman mal k tomu veľké výhrady
a chcel nám odobrať revír. Pokiaľ rozhodnutie bude právoplatné a pokuta bude tak to
zaplatíme a nebudeme to pripomienkovať a budeme to vymáhať.
5. Skúšky RS

T.Bukovský – informácia k skúškam nových členov RS, budú sa konať skúšky v Ivanke
pri Dunaji - 16/17/18.10.
6. Správa kontrolnej komisie k čerpaniu 2% ObO Lozorno

M.Brezovský –Lozorno dalo pripomienky k čerpaniu 2% roky 2017 – 2019 a 2018,
jedna suma je 262,21€ a pri dokladoch nie je uvedené komu to bolo pridelené, bolo to
ešte aj po roku zúčtované. Rok 2019 bolo čerpané 533,34€ a zasa nie je jasné kto
dostal veci a vyúčtoval to predseda. Financie boli použité pre prospech jednotlivca.
Všetko je na papieri spracované.

R.Kadnár – na čerpanie 2% je smernica, môže to byť aj na vybavenie RS, doklady sú na
dámske oblečenie a obuvi a to v rozpore so smernicou a sú tam veci ktoré nemali byť
čerpané a bola teda porušené smernica SRZ a bavíme sa o disciplinárnom previnení,
treba aby si to zobrala disciplinárka a riešila to. Malo by sa žiadať o vrátenie týchto
prostriedkov.
I.Bočev – Ja si myslí, že toto je vec ktorú nie je treba asi riešiť
R.Kadnár – schvaľovalo sa to v Žiline a tam to asi je v poriadku tak neviem
M.Brezovský – opatrenie by malo byť do budúcna, treba aby veci ktoré sa odovzdajú
boli u niekoho evidované
R.Kadnár – treba aby sa to preberalo osobne a bolo to na karte evidované
M.Cabadaj – každý mi podpisuje fotopascu keď si ju berie a musí ju vrátiť a nie, že ju
posunie ďalej
R.Kadnár – ak to eviduješ tak to je potom ok
R.Zeman – je to treba podpisovať, veď sme normálny ľudia
M.Cabadaj - ja to budem evidovať a bude to v poriadku
7. Schválenie ďalšieho povolenia pre členov ktorý odlovili 40ks ušľachtilých rýb.

K.Chmela – dvaja členovia Pavlačič Milan a Žužič Ferdinand (príloha) podali žiadosť
M.Sloboda – bude to tak platiť plošne alebo ako, lebo jednému dáme alebo dáme len
výnimkam
K.Chmela – sú to slušný členovia, priznali všetko čo ulovili, boli viac krát na rybách
lebo bola pandémia, treba povedať, že máme takých ktorý nás zavádzajú, toto sú
páni ktorý sú bezproblémov
R.Kadnár – podľa smernice môžeme mať len dva typy povolenia pre dospelých, už je
pripravená nový smernica, ktorá má byť schválená 19.9. na rade. V nových pravidlách
sa rozväzujú nové možnosti kedy bude môcť pristupovať inak a uvidíme ako to bude,
bude možnosť dať napríklad 100€ povolenku ale to je budúci rok, teraz môžeme dať
áno alebo nie.
P.Valent – história či majú nejaké prečiny a myslím, že by som to schválil a o rok
uvidíme
M.Cabadaj – ja by som dal na odporúčanie predsedu ObO ako si rozhodnú
R.Kadnár – dávam hlasovať o prednesenom návrhu začneme naskôr p.Žužičom. Teda
kto je za vydanie druhého povolenia pre pána Ferdinanda Žužiča (nar.11.03.1955)
Hlasovanie: ZA - 5 PROT - 5

ZDRŽAL SA - 7

R.Kadnár - Teraz kto je za vydanie druhého povolenia pre pána Milana Pavlačiča
(nar.6.6.1966)
Hlasovanie: ZA- 4 PROTI - 7 ZDRŽAL SA - 7

8. Chatová výstavba pri revíry Pl.Štvrtok

K.Chmela – rozmáha sa výstavba chatiek na našej vode, začali tam vo veľkom stavať chaty,
robiť si pláže, ktoré si chcú využívať na súkromné účely. Dostal som splnomocnenie od
štatutárov a začal som konať vo veci. Napísal som na obec list: príloha
Som zisťoval koľko bolo vydaných stavebných povolení a teda boli vydané dve povolenia od
bývalého starostu p.Slezáka a p.Fuksa, by ma zaujímalo či mali všetky potrebné povolenie a to
je na iných otázka, ale napr. zmizol les a kde je náhrada kam išli stromy, ďalej bola na
facebooku reklama, kde ponúkali pozemky ale po našom liste z facebooku reklama zmizla.
Tak uvidíme ako na tom sme a ako dostaneme odpoveď od obce a pôjdeme aj cez
ministerstvo lebo treba to riešiť.
9. Správa kontrolnej komisie – záznam z kontroly pokladne.
M.Brezovský – príloha všetko je v poriadku, záznam dávam ako prílohu.
10. Správa disciplinárnej komisie
L.Janko – prejednávanie D.Chlpeka bolo to veselé, boli sme tu dlho do pol jedenástej,
dôkladne sme to vypísali lebo isto to Dušan poženie do disciplinárky do Žiliny. Dovolil som si
dať predvolanie pre 14tich členov na termíny 22.9 a 24.9 a potrebujem Vás na pol hodinku
kvôli tomu incidentu.
Tohtoročné prehrešky je ich 29 z toho 10 išlo na OÚ niektoré sú zdvojené, jeden išiel do Ba II
a pre DK máme 10 ľudí a jeden p.zomrel, p.Slezák. Prišli tri trestné rozkazy teda štyri, máme
tam viacero perličiek. A k Marekovi Cabadajovi aby podával trestné oznámenie vtedy kedy
mal a nie oneskorene lebo sa potom maria dôkazové materiály, takže bolo by dobré aby si
plnil svoje povinnosti ako mal.
L.Janko – Klíma to je trestný rozkaz ktorý mi prišiel a nemal som o ňom nič
M.Cabadaj – veď to nie je náš člen tak čo ho chceš riešiť, no nemôže ho riešiť disciplinárka keď
nie je náš člen a v zápisnici sme to uviedli.

11. Diskusia:
T.Bukovský – rád by som tu odsúhlasil uzatvorenie vody počas športového rybárskeho preteku
na VN Centnúz od 00:00 11.09. 2020 do 23:59 15.09.2020.
Hlasovanie: ZA- 18 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
K.Chmela – jednu vec vybavujeme, poprosím Vás aby boli založené revírne listy, treba aby to
bolo založené, treba aby sme to mali aj tu fyzicky, Ďakujem ti Peťo, že si mi to vybavil lebo
starosta to potrebuje odo mňa
P.Valent – ja to teraz dávam do poriadku, Karol a bude to tu teda aj fyzicky lebo to je v Žiline
evidované
R.Kadnár – keď sme tu po Peťovom nástupe to začali dávať do poriadku, tak sme boli jedna
z pár organizácii na Slovensku ktorá nemala revírne listy
P.Valent – je to robota na dlhšie nejde to dať zo dňa na deň, treba tam dať aj zarybňovací
plán a ak k tomu majú výhrady treba to prepracovať a zasa dať na schválenie
M.Cích – hotovostné výdaje čerpanie 6000€ plán a už máme 5000€ vyčerpaných teda aby
sme šetrili aby sme to neprestrelili v tomto roku
M.Cích – bazén Javorinka ,máme cenové ponuku, vraj nám robil p.Petrík, ktorý nám kopal za
300€ a vraj sme mu to ešte nepreplatili a nechce nám teraz kopať a vraj aj hasiči nám vozili
vodu a asi to nie je zaplatené.
R.Kadnár – treba to dať v rámci tejto akcii a dá to do faktúry novej, lebo inak to nevystavíme.

M.Sloboda – mali sa vrátiť povolenky pre Redenkoviča a ešte to nedostal
R.Kadnár – som platil dvoch, pozriem to a vybavím to
M.Cabadaj – pripomienka k porade hospodárov a treba tabule povymieňať na revíroch
P.Valent – treba aby mi hospodári dali info kto koľko potrebuje tabúľ na revíroch
M.Valová – ako to bude s predajom povolení ďalej dokedy
R.Kadnár – 7.10.2020 streda predaj od 14:00 do 18:00 s tým, že novým nepredávame novým
členom, len naším
A.Miskolci – nových členov by mal odsúhlasovať výbor až na základe vypísanej prihlášky,
ktorú podpíše predseda ObO
R.Kadnár – bude nová smernica, ktorá bude nám pomáhať ale bola tu džentlmenská dohoda,
že si odbočka schvaľovala. Pôjdeme podľa smernice, dajú si prihlášku a dáme odporúčanie od
odbočky
M.Cabadaj – dajme počet nových členov pre ObO a hotovo, vyčerpáš v januári, hotovo, lebo
niekto pomáha tak prečo nie
R.Kadnár – treba to zastaviť, lebo svojvoľné prijatie členov musí skončiť a každá prihláška sa
tu bude schvaľovať
M.Kašša – by sa mal vyjadriť k tomu každý predseda, lebo nie každého poznáme
M.Cabadaj – treba aj cudzích priškrtiť ktorý sú inde členovia
R.Kadnár – treba a dokonca môžeme dať limit na takýchto členov a zdvihneme poplatok na
zarybnenie pre členov z iných cudzích organizácii
R.Zeman – kto plánuje túto jeseň prikrmovať, budeme celoplošne alebo ako, máme si zháňať
krmivo, ryba je hladná sa mi zdá, ak by ryba mohla byť dobre pripravená na zazimovanie.
P.Valent – neodporúčam aby sa špeciálne celoplošne prikrmovalo a vôbec nie kde je K3 keď
bude teplá jeseň a rybári budú kŕmiť, ale ak máme K2 a je tam viacej takejto ryby tak potom
áno.
R.Zeman – a budeme brať žito či kukuricu, lebo kukurica bude drahá myslím
P.Valent – máme nehasené vápno na sklade u p.Klimenta a keď príde vhodný čas tak to
budeme aplikovať
A.Miškolci – berte ohľad na tie vody ako je to prekŕmené, tak opatrne s tým prikrmovaním, to
nám neprispieva ku kvalite vody
M.Sloboda – na teba hl.hospodára koľko podľa hektárov by mala mať odbočka
P.Valent – nie je to tak, koľko unesie každá odbočka
R.Kadnár – v tomto hektáre nie sú rozhodujúce, treba brať do úvahy brehovú časť a bavíme sa
o tom, že podľa členstva je to o tom kam ideš na brigádu a kam ideš na VČS
M.Brezovský – treba zastropovať počet členov pre MsO Záhorie a nie tú podľa ObO niečo sa
dohadovať
R.Kadnár – treba aby sme koncom marca si podľa čísel povedali či budeme ďalších priberať
alebo nie a hotovo
P.Lím – či by neprišiel plávajúci báger Truksor, my máme vodu kde by sme potrebovali a treba
aby sme sa dohodli.
M.Cabadaj – informujem, že som mal s Konárikovou stretnutie, mám zoznam členov RS pre
MsO Záhorie je ich 100, sú tam odvolávky a úmrtia a 75 ľudí ktorý fungujú a 50 ľudí ktorých
sme dali do Žiliny. Musím to Konárikovej spracovať. Spravil som si monitoring vôd....Lozorno
len Brener chodí a nikto iný, V.Axi kontrolu tam robí len A.Miskolci, Malacky majú problém,
určite sa nebudú príjmať nový členovia, na všetky odbočky a treba to upratať lebo nie je to
v poriadku.
R.Zeman – my máme štyroch členov RS

R.Kadnár – ja som bol na kontrole na V.Axi, Horňák so mnou a ja tam už nejdem na kontrolu,
lebo to tam nie je možné. Ja chodím na Moravu na kontrolu.
M.Cabadaj – treba aby tá odbočka kládla dôraz na fungovanie RS
P.Valent – bolo by dobré aby členovia chodili na výpomoc aj pri zarybnení
V.Dosedla – na konferencii nám bolo odsúhlasených 1000€ na dokončenie investičnej akcii na
Vachálkovom rybníku, no podarilo sa mi vyčerpať 1608€, ale bolo to potrebné na dokončenie.
Navrhujem ak by to bolo možné, aby sme to pripísali k dlhu a budúci rok to odpočítame
z pokút za neodpracované brigády. Je to posledné čo sme robili na rybníku a prácu sú
ukončené.
R.Kadnár: Navrhujem a dávam odsúhlasovať, že sumu 608€ zaznamenáme a potom sa to
odpočíta z vybraných pokút za neodpracované brigády
Hlasovanie: ZA- 18 PROTI - 0 ZDRŽAL SA - 0
V.Dosedla: ako máte tabuľu v Kuchyni na pstruhovom revíri označenie revíru povolený lov
pstruhov. Vraj máme v poriadku že môže sa loviť pstruh do 30.9.
P.Valent: do 31.8.2020 sa môže loviť na pstruhových vodách, pstruh dúhový sa môže loviť len
na jazerách.
R.Kadnár: treba aby sme to pozreli ako to je, nie je chyba v našom poriadku. Je to v poriadku
tak ako to máme v poriadku. Tabule všetky musia byť vyrobené podľa prílohy, ktorá je vo
vyhláške.
M.Kašša: ja len poznámku k referentovi pre čistotu vôd, aby sme rozmýšľali nad niekým
novým nakoľko p.Gálik má svoj vek a aby sme mali niekoho nového a akčnejšieho možno. To
nie je voči p.Gálikovi ale treba aby sme sa aj v tomto smere posunuli.

12. Záver:

Nikto ďalší sa neprihlásil a predseda R.Kadnár výbor ukončil. Ďalší výbor bude 13.10.2020
o 18:00

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

