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 10.11. 2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 14 členov, viď. príloha č. 1- prezenčná listina z mimoriadnej
výborovej schôdze. (neprítomný K.Chmela, P.Kršiak, R.Šimek) ako hosť prítomná M.Valová, M.Brezovský
predseda KK.
Predseda MsO Záhorie prezentoval návrh programu výborovej schôdze, nasledovne:

1.Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu
2.Informácia hospodára - jesenné zarybnenie
3.Koncoročný výbor.
4.Cestovné náhrady pre členov výboru za rok 2020.
5.Začiatok predaja povolení na rok 2021.
7.Diskusia
6.Záver
O schválení navrhnutého programu dal predseda R.Kadnár hlasovať.
Hlasovanie: ZA-16 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Hotovostné výdaje:
01 Zohor – 55,39€ materiál brigáda + PHM
02 Vysoká pri Morave – kytica pohreb 40€
03 Záhorská Ves – nič
04 Kuchyňa – veniec pohreb 48,30€
05 Stupava – 174€ materiál brigáda – odvodenie rybníka, PHM 26,72€ spolu 200,72€
06 Lozorno – info tabule 4ks 49,90€ + 28€ oprava motor spolu 77,49€
07 Malacky – nič
08 Plavecký Štvrtok – nič
09 Jakubov – veniec pohreb 2x 67€, toner hospodár 13,99€ PHM 14,26€ spolu 95,25€
Hlasovanie: ZA-15 PROTI- 1

M. Cích
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 predniesol predseda R.Kadnár:
Aktuálny stav účtu je 107 160,42€, ešte bude treba uhradiť jesenné zarybnenie to je
necelých 52 000€.
2. Informácia hospodára – jesenné zarybnenie:
P.Valent – 14.11 príde zarybnenie zo Skalice, je možné, že to bude na viac krát ale zabezpečia
nám objednané množstvo. Budem komunikovať s hospodármi a dám informáciu kedy kam
povezieme rybu. Kapor + čiastočne dravec, podľa toho čo sa odloví, bude aj amur. Termín
ďalších dravcov bude určený postupne, mal som prísľub, že nám aj dravcov všetkých dodajú.
R.Kadnár: ako je situácia zo zmenou revírovania
P.Valent: všetky podklady majú v Žiline p.Horčička, je to v ich kompetenciách a na jar to majú
predložiť na schválenie.
R.Kadnár: treba mať informáciu lebo bude treba pripraviť Rybársky poriadok, ktorý
potrebujeme pripraviť na výdaj na ďalší rok. Skúsim sa opýtať, budem kontaktovať
p.Horčičku.
P.Valent: posielal som stanovisko na p.Valachoviča, nakoľko vápnime naše vody v 2.atupeni
ochrany, tak zatiaľ čakám na vyjadrenia, je možné, že nám to zakážu, ale je to potrebné aby
sme zlepšovali kvalitu našich vôd
R.Kadnár: v zásade vraj nie sú proti, ale potrebujú si to preveriť.
Výbor berie na vedomie správu hospodára o jesennom zarybnení.
3. Koncoročný výbor
R.Kadnár: klasický koncoročný výbor nebude, budeme mať bežné zasadanie výboru MsO
a popri tom si môžeme objednať občerstvenie.
T.Bukovský: mám kontakt a preverím ponuku na občerstvenie.
R.Kadnár: stretneme sa teda piatok 4.12.2020 o 17:00.
4. Cestovné náhrady pre členov výboru za rok 2020.
R.Kadnár: pôjdeme podľa toho ako to bolo schválené, len potrebujem informáciu o účasti
jednotlivých členov výboru MsO
M.Cabadaj: treba doriešiť odmenu vedúceho RS a je jedno či to budem ja alebo niekto iný
R.Kadnár: 50€ za funkciu na mesiac
Všetci
P.Valent: navrhujem odmenu pre hospodárov na jednotlivé Obo, navrhol by som 100€.
Neviem ako sa to rieši na odbočkách a treba to doriešiť a určite si to ľudia zaslúžia.
R.Kadnár: najviac sme zvyšovali odmeny pre ObO a ako si to tak rozdeľujú predsedovia
P.Lím: ja dávam všetkým aj brigádnemu, aj hospodárovi na ObO
R.Kadnár: minulý rok sme vyplatili odmeny, teraz sa navyšovali odmeny RS, ja by som to moc
nezvyšoval, tiež máme navýšenie účtovníčku, robí podvojné účtovníctvo čo je viac roboty, zo
100€ na 150€, potom členom DK ktorých je o troch viac

5. Začiatok predaja povolení na rok 2021
R.Kadnár: dohodnime sa, že nebudeme vydávať nový rybársky poriadok, len dotlač pre nových
členov, lebo to nemá význam.

V.Dosedla: ako to je s tým Stupavským potokom, máme tam nejakého právnika čo chodí na
pstruhy a nahlasuje to do Žiliny
R.Kadnár: na ministerstve som si minulý rok vytlačil podklady a v evidencii bol Stupavský
potok I a Stupavský potok II, potom sa to zmenilo a dnes tam sú zasa obidva, dotlačíme
úpravu a to budeme dávať ako dotlačok k RP.
M.Cích: ceniny máme odkedy? Budeme cez eshop predávať od decembra ako prídu ceniny,
áno?
R.Kadnár: 29.12, 30.12 – 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00, s tým, že online si upresníme.
R.Kadnár: o prijatí nových členov rozhodneme po 31.3.2020 a pôjdeme podľa poradia
a predsedovia si k tomu povedia. 10 dní po tomto termíne, dáme školenie a uvidíme.
R.Kadnár: po novom roku bude predaj v januári každý pondelok a streda od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 18:00, úprava len vo sviatok, namiesto 6.1 bude predaj vo štvrtok 7.11.
6. Vyjadrenie k rozhodnutiu DK o pokute pre člena výboru MsO Záhoria Petra Líma.
P.Lím: rád by som sa vrátil k pokute ktorú som dostal, moja otázka, údajne som sa nedostavil
na vypočutie, nedohodli sme si oficiálne žiaden termín s Jankom a došla mi pokuta 33€,že
som sa nedostavil na prvý termín výsluchu funkcionárov výboru MsO, pričom predvolanie mi
nebolo doručené cez správy v mobilnom telefóne, písomne ani ústne. Na predvolanie druhé
som riadne prišiel. Nechápem prečo máme spor, lebo sme sa vôbec nepoznali, nerozumiem
tomu a bol tu daný do éteru termín aby sme si neurčili a tak to skončilo, priznám sa, že som
na to zabudol, ale nerozumiem tomu prečo mi to nepripomenul, veď máme ako ObO
Záhorská Ves skupinu na whatsappe, a nič mi tam nenapísal, to takto komunikujeme v rámci
výboru, tak to už je sila. Nebol som vypočutý, nemal som možnosť vyjadriť sa k tomu,
a nemôžem sa ani odvolať.
R.Kadnár: čo sa týka DK, ako mohli dospieť k záveru, že si sa dopustil priestupku, a napísať
poriadkovú pokutu, je to nonsen, absolútna blbosť a neznalosť DP. Môžeš sa toho dopustiť
ako funkcionár, lenže na to aby ti DK dala trest aj peňažný tak musí konanie prebehnúť, a to
musí začať oznámením, ako to je v DP postup oznámenia, to musí byť doručené do vlastných
rúk. Je to paragraf, kde je začatie konania, musí byť preukázateľné doručenie, teda poštou.
M.Sloboda: ak to vieme zastaviť tak to zastavme, veď mi to vychádza ako nerelevantné
P.Lím: ak by to bolo fér, tak ja to zaplatím a nebudem sa vykrúcať
R.Kadnár: nerád by som niektoré veci doťahoval na súde a ja by som bol rád aby sme mali
človeka naozaj schopného a na svojom mieste, lebo takýmto spôsobom sa môžeme dostať do
problémov. Naozaj je to veľa práce, nie sú to len sedenia ale aj o agende.
R.Kadnár: Dávam hlasovať o tom, že uvedená pokuta nebola v súlade s disciplinárnym
poriadkom a nebol dodržaný postup riešenia priestupku v súlade s §12 disciplinárneho
poriadku.
Hlasovanie: ZA - 15
Z.Uherková

PROTI - 0

ZDRŽAL SA - 1

7. Diskusia.
M.Cabadaj: 400€ na revitalizáciu jazera sme dostali od chatárov, dal som do pokladne, práce
prebiehajú
A.Miskolci: zarybňovali sme, v pláne je 300kg a 20kg nám tam chýba, treba to dať na
poriadok, je to o 90€ menej. Máme 9995€ ak pridáme šťuku, zubáča my by sme to prekročili
o 3000€.
P.Valent: je pravda, že niekto prekročil, niekto neprekročil, všetko uvidíme ako to bude podľa
reálnych čísel, budeme sa riadiť tým čo sme požadovali.

M.Kašša: k DK skúste toho vášho člena osloviť Horňáka, treba si stanoviť sumu aby Robo
mohol s niekým mohol rokovať.
R.Kadnár: P.Horňák, je to dobrý tip, skúsim sa o tom s ním porozprávať.
M.Cích: hotovostné výdaje, treba vymyslieť systém, ale napr.Lozorno má väčší priemer, je to
čerpanie na jedného člena o dosť, niekto má na člena na 0,6€ a niekto 3,5€.
M.Sloboda: musíme, nájsť systém aby sme mali v tom jasno.
Z.Uherková: treba aby sme pozreli na PHM, lebo ja si nie som istá či to môže niekto
spotrebovať na kosenie
M.Kašša: ja to beriem tak, ak sa na odbočke robí tak ma to netrápi, T.Bukovský vybavil 700kg
mix bielej ryby a išiel nám pre to jeden pán a čo som mu mal dať zo svojho, neútočme tu na
seba, lebo tak to vyzerá
R.Zeman: my sme mali priehradu vypustenú, samozrejme vyrástli hakáče a potom to musíme
kosiť a poviem pravdu, nie je tu aj chuť stále aby to robili tí istý členovia. Bola si Zuzana
niekedy v Lozorne
Z.Uherková: nie nebola som tam a nechcem aby ste to brali ako útok
R.Zeman: no tak to sa nedá komentovať ak nemáš predstavu
M.Cích: treba si stanoviť pravidlá, lebo v rozpočte rátame s nejakou sumou aj treba toto
navýši
P.Valent: treba aj na tie pokuty z neodpracovaných výdajov si použiť na tieto akcie, veď
netreba z toho zarybňovať ale môžeme to využiť na úpravu revírov.
M.Pajpach: máme tu nejaké doklady, ktoré účtovníčka potrebuje, treba to doplniť, lebo je tam
faktúra z minulého roka a došla v tomto roku
R.Kadnár: ja to všetko mám, doložím
P.Valent: máme odmeny v rámci celého roka, lebo toto sú vo väčšej miere náhrady na
fungovanie vo výbore či ObO, ja by som navrhol aby sa to v rozpočte rozdelilo na drobné
a nie, že výbor má 30000€ na náhrady na cestovnom, potom to pred ľuďmi zle vyzerá
M.Sloboda: ako brigády?
R.Kadnár: návrh od K.Chmelu, volal mi a aby som to predniesol.
R.Kadnár: Dávam hlasovať o návrhu K.Chmelu aby za rok 2020 bola brigádnická povinnosť
znížená o polovicu ako aj pokuta za neodpracované brigády aby bola o 50% nižšia.
Hlasovanie: ZA - 0 PROTI - 15
ZDRŽAL SA - 1
R.Kadnár
M.Kašša: treba aby som mal doručené podklady za neodpracované brigády aby sme to mali
včas pripravené do 15.12.2020
R.Kadnár: riešil som internet a jeho pripojenie a rýchlosť pripojenia, reklamoval som, technik
so mnou komunikoval, ale nešlo to podľa požiadaviek, dohadoval som sa s nimi o dodávaných
službách a podarilo sa mi dostať ponuku, kde budeme platiť o 3€ viac ale budeme mať
garantovanú 4x väčšiu rýchlosť pripojenia
8. Záver.
Nikto ďalší sa neprihlásil a výbor ukončený. Ďalší výbor bude 4.12.2020 o 17:00

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

