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 12.10. 2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 14 členov, viď. príloha č. 1- prezenčná listina z mimoriadnej
výborovej schôdze. (neprítomný M.Cích, K.Chmela,V.Dosedla,M.Sloboda,R.Šimek) ako hosť prítomná
M.Valová, J.Kleštinec hospodár ObO Pl.Štvrtok
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:

1.Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu
2.Informácia hospodára - jesenné zarybnenie
3.Schválenie cenín na rok 2021
4.Schválenie použitia 2% z daní.
5.Diskusia
6.Záver
O schválení navrhnutého programu dal predseda R.Kadnár hlasovať.
Hlasovanie: ZA-14 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Hotovostné výdaje:
01 Zohor – PHM 15 + 26,78 materiál na brigádu kameň 41,78€ spolu
02 Vysoká pri Morave – občerstvenie krúžok 40,48€
03 Záhorská Ves – informačná tabuľa 74,10€
04 Kuchyňa – nič
05 Stupava – phm 11,90€ Občerstvenie 28,98€ + materiál brigáda 42,82€
06 Lozorno – PHM12,49€ , náradie36,74€ , občerstvenie17,04€ - spolu 66,39€
07 Malacky – občerstvenie 43,45, PHM 40€, materiál brigáda 8,25€
08 Plavecký Štvrtok – nič
09 Jakubov – PHM 50€ dovoz vápna
Hlasovanie: ZA-14 PROTI- 0
tel.: +421 (0)2 65961 238
fax.: +421 (0)2 65458 264

ZDRŽAL SA- 0

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

Informáciu o stave účtu poskytlo predseda R.Kadnár:
K dnešnému dňu máme na účte 110 729€, to je aj s tým termínovaným vkladom
33000€, takže máme do konca roka 80/90tisíc. Hlavnému hospodárovi som dal limit
na jesenné zarybnenie 52000€.
2. Informácia hospodára – jesenné zarybnenie:
P.Valent – na porade hospodárov, sme dospeli k nasledovnému, teda sú to požiadavky
jednotlivých ObO, pričom ak som mal nejaké výhrady plánovanej rybe tak sme si to vysvetlili
k spokojnosti ObO. V prílohe máte rozdelenie ktorá odbočka čo má v návrhu schválené.
Dodržal som aj sumu ktorá bola vyčlenené na jesenné zarybnenie a podľa návrhu by nás malo
stáť jesenné zarybnenie 51 433€. Ryba bude z Rybárstva Hodonín a od S§B rybárstva. So
zarybnením by sme mali začať od 20.10 Hodonínom, to by malo ísť z Jakubova a S§B by malo
dodať rybu začiatkom decembra.
R.Kadnár: O schválení navrhnutého jesenného zarybnenia dal predseda R.Kadnár hlasovať.
Hlasovanie: ZA-14 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
P.Valent: minulý týždeň už prišla násada lieňa cca 25cm, 300kg na revír Trojuholník, Štvorec
a Malé Axi. Dnes boli zarybnené Židovky 38q K3.
R.Kadnár: treba aby sme schválili obmedzenie lovu po zarybnení. Rozprával som sa
s hospodárom a nie sme za to aby bolo obmedzenie lovu.
P.Valent: nemá to význam, nech si ľudia chytia kaprov, lepšie ako keď by sme ich mali na jar
zbierať.
T.Bukovský: tento rok sme nezbierali, lebo nebol úhyn
R.Kadnár: veď máme dostatok prostriedkov na zarybnenie, dorybníme na jar ak bude treba
ale nech si ľudia zachytajú
P.Valent: problém je aj v tom, že na jednej vode zarybníme v jednom termíne a na ďalších
inokedy, aby ľudia nemali v tom chaos
R.Kadnár: dávam hlasovať o návrhu, že po zarybnení nebude obmedzenie privlastnenia
vysadených druhov rýb ani všeobecný zákaz lovu.
Hlasovanie: ZA-13 PROTI- 1 ZDRŽAL SA- 0

(T.Bukovský)

3. Schválenie cenín na rok 2021.
R.Kadnár: navrhoval som na rade v Žiline aby sme upravili smernicu tak, aby sme neboli
limitovaný pri výške cenín pre nečlena SRZ, napr. v BA rozhodli že cena pre nečlena bude
100€ tým pádom je vyriešený poplatok na zarybnenie pre člena inej organizáci, ktorý nebol
moc s kostolným poriadkom. Koľko teda objednáme, minulý rok sme predali 125/130
takýchto povolení. Navrhujem aby sme dali 100€ pre člena inej organizácie, miestne povolnie,
tiež, aby sme dali druhé povolenie miestne pre tých ktorý vyčerpajú kvótu ,,40,, tiež za 100€.
Tiež by sme mali dodržiavať smernicu striktne, tak aby sme nenaberali za členov hoci koho,
bude jasne stanovený termín prihlášok a vtedy rozhodneme či a koho zoberieme. A to sa týka
aj prestupov z inej organizácie k nám.
P.Valent: mali by sme tvrdo pristupovať k členom aby sme si to tak trochu očistili od
neporiadnych členov

R.Kadnár: samozrejme tak aby sme nevymýšľali, že niekoho sekáme za to že zaspal ale ak to
je problémový člen potom sa o ňom pobavme
R.Kadnár: dávam hlasovať o návrhu, že zachováme ceniny okrem poplatku pre člena z inej
organizácie, ktorý bude 100€ a za druhé miestne povolenie po prečerpaní kvóty ,,40,,
privlastnených rýb tiež bude cena 100€. S tým, že objednáme ceniny na hosťovačky pre
nečlenov 30€ denné a týždenné 150€
Hlasovanie: ZA-13 PROTI- 0

(A.Miskolci)

ZDRŽAL SA- 1

4. Schválenie použitia 2% z daní.
R.Kadnár: zatiaľ máme vyzbierané 2% z daní ObO Vysoká pri Morave a Zohor, ešte sa do 2.11
môžu dávať 2%. Chcel by som predísť tomu čo sme tu rozoberali minule, mali sme poradu
krúžku mladého rybára a plánujem zakúpiť hliníkovú pramicu, vesla, vesty pre účely krúžku
mladého rybára.
R.Kadnrá: Dávam hlasovať o návrhu na použitie 2% pre ObO Vysokú pri MOrave na zakúpenie
člna a príslušenstva a pre ObO Zohor na vybavenie RS
Hlasovanie: ZA-14 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
5. Diskusia:
R.Kadnár: s Michalom sme riešili informačný systém, s tým, že je tu možnosť nejakého
identifikačného kódu ktorý by sa lepil do povolenia. Od budúceho roku bude zase iné
povolenie, s tým, že zasa bude jedna knižka, ale budú známky na jednej strane a bude tam ten
identifikátor, ten QR kód, takže by sme to mali bez štítkov
M.Cabadaj: zas nebude to ako to bolo a ako to bude s úlovkami
R.Kadnár: to bol môj argument, ako to skontrolujeme keď bude z takej povolenky spočítané.
Tak teda chalani povedali že by dokončili systém s tým, že by to bolo aj pre RS aby bola
evidencia, či má niekto nejaký priestupok alebo nie. Dnes sú bežné elektronické dokumenty
tak prečo by sme mali zostať v dobe kamenej
M.Cabadaj: ideme niečo aktualizovať a potom teda RS ktorá je 30 rokov pozadu, kedy ju
zaktualizujme
J.Kleštinec: bolo by dobré keby sme upravili veľkosť známky brigádnej, lebo je to veľké aby sa
to stalo do jednej kolonky
P.Valent: Sú vypracované revírne listy a zarybňovací plán a všetky budú tu v rybárskom dome
u Majky a ak bude treba budú k nahliadnutiu. Sú tam navrhnuté ryby klasika ako kapor,
sumec, zubáč, šťuka, pstruh a potom aj sivoňa som na Lintavy navrhol aby sme mali aj takúto
rybu. Tiež bude dokumentácia k dispozícii
A.Miskolci: ja by som sa chcel vrátiť k hornej a dolnej lovnej miere, chýba nám vo zväzovom
povolení ,
R.Kadnár: vydal sa dodatok v elektronicekj forme, v Žiline si toto dobre neurobili a bolo tam
viacej chýb a nie je to len na Morave ale už sa to potom doriešilo
M.Kašša: Máme člena výboru, ktorý sa reálne 2,5roka vyhovára, nezúčastňuje sa a dávame
informáciu veľkému výboru, bavíme sa o Vladimírovi Petrášovi a teda bol odvolaný z funkcie
správca KMR

R.Kadnár: prišla pokuta za jesetera 500€, budeme to musieť zaplatiť a budene žiadať
refundáciu od D.Chlpeka. No treba aby to doriešila DK
M.Kašša: ja si myslím, že organizácia ako náhle zaplatila faktúru tak to ide na jej plecia a to
si Chlopeka nezastávam
P.Valent: Lozorno to viac krát už zarybnilo, a ja som to prezentoval, že sme to dostali
sponzorsky a ja som sa to dozvedel až po zarybnení, Robo odmietal to uhradiť a ak by sme to
nezaplatili tak nám držal pstruha a boli by sme bez pstruhov.
R.Zeman: p.Horvát nám je dlžný 20kg pstruha tak dúfam, že ho nám dodá
Z.Uherková: kupovalo sa na inventarizáciu štítky, potrebujem aby sme vedeli od akej sumy sa
bude viesť inventarizácie.
R.Kadnár: Dohodnime sa, čo má výrobné číslo
M.Cabadaj: tiež som za všetko čo má výrobné číslo
R.Kadnár: všetko čo má výrobné číslo aby bolo inventarizované
P.Lím: dohodli sme sa s chalanmi že prídeme druhý sklad vypratať, bude treba objednať
kontajner
I.Bočev: máme zakúpený čln, ktorý chceme potom zakúpiť z brigádnych peňazí čo máme
1505€
M.Cabadaj: Lábskeho jazera koncom novembra by sme začali druhú časť revitalizácie, robila
sa celá časť od lesa a pri chatkách, mám dostať ešte nejaké vyrozumenia
M.Cabadaj: rozprával som s Gavendom, bol som na školení vedúcich RS za Bratislavský kraj,
je plánované preškolenie členov RS bude s nejakým testom. P.Gavenda nás teda školil a mal
dosť veľké rezervy. Do roku 2023 musia členovia RS doložiť psychickú a fyzickú zdatnosť a ak
sa to nedostane p.Konaríkovej tak automaticky padá členstvo RS. Ak to budú mať doklad platí
5 rokov.
M.Valová: potrebovali by sme zakúpiť laminovačku na sezónu kvôli oznamom
R.Kadnár: objednám a ja to pošlem kuriérom
R.Kadnár: ďalší výbor bude podľa situácie, uvidíme že by sme to urobili online, treba k tomu
notebook alebo smarthone, ja som tak absolvoval už nejaké videokonferencie, študoval som
trochu o korene a v tejto situácii môžeme k tomu prikročiť aj elektronickou formou ale to
uvidíme.

6. Záver:

Nikto ďalší sa neprihlásil a predseda R.Kadnár výbor ukončil. Ďalší výbor bude 10.11.2020
o 18:00.

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

