Miestna organizácia SRZ Moldava nad Bodvou, Nám.Ľudovíta Štúra
1395/18A, 045 01 Moldava nad Bodvou.

Zápisnica z výročnej členskej schôdze
MO SRZ Moldava n/B, konanej dňa 25.02.2018 .

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 68
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba predsedníctva
Voľba mandátovej , návrhovej a volebnej komisie
Správa o činnosti výboru a členov MO SRZ Moldava nad Bodvou za
r.2017
5. Správa rybárskej stráže
6. Správa rybárskeho hospodára
7. Správa disciplinárnej komisie
8. Správa kontrolnej a revíznej komisie
9. Správa o hospodárení MO za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
10.Plán hlavných úloh na rok 2018
11.Voľby výboru a členov komisií
12.Diskusia
13.Návrh na uznesenie
14. Záver
1./ VČS zahájil predseda MO p. Gabriel Greizinger, privítal prítomných
a zároveň ospravedlnil delegáta z Rady SRZ Žilina, ktorý sa z dôvodu nemoci
nemohol zúčastniť na schôdzi. Vzhľadom na nízku účasť, schôdzu prerušil na 30
minút, potom schôdza pokračovala ďalej. Predseda MO oboznámil prítomných
s programom VČS, doplnky ani pripomienky k programu neboli žiadne.

2./ Do predsedníctva boli jednohlasne s počtom hlasov 68 zvolení p. Gabriel
Greizinger, Ing.Gejza Keszi a Karčák Martin.
3./ Do mandátovej a návrhovej komisie boli zvolení: p. Súkeník Ľudovít- počet
hlasov 68, Mikloš František – počet hlasov 67, Kišš Anton – počet hlasov 67.
Do volebnej komisie boli zvolení : Paedr Štark Ladislav – počet hlasov 68,
Tóth Ladislav – počet hlasov 68, Kráľ Tibor – počet hlasov 68.
4./ Správu o činnosti výboru a členov MO predniesol tajomník MO p. Ing.Gejza
Keszi. Hneď na začiatku správy boli vyhodnotené úlohy uložené v uznesení
z minuloročnej ČS nasledovne:
- a./ Rybárskemu hospodárovi MO vypracovať plán zarybnenia na rok 2017
a následne zaslať objednávku dodávateľovi rýb. .........Úloha bola splnená.
-b./ Rybárskej stráži naďalej vykonávať kontroly so zameraním na
dodržiavanie zákona o rybárstve na všetkých VN aj na tečúcich vodách,
zaktivizovať činnosť rybárskej stráže...... Na základe uloženej úlohy MO
požiadala dňa 22.03.2017,prípisom č.3/2017 KE – Okresný úrad Košice okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie o odvolanie 2 členov rybárskej stráže
a zároveň o menovanie 5-tich nových členov. Konštatuje sa, že úloha bola
splnená.
- c./ Prehodnotiť pripomienky členov MO na ČS a prijať potrebné opatrenie. ....
úloha bola splnená.
-d./ Poslať na Radu SRZ Žilina všetky žiadané hlásenia z ČS......splnené

V správe sa kriticky poukázalo na VN Paňovce, pretože aj napriek riadne
platenému nájomnému pre PD Paňovce sa PD o hrádzu nestará, hrádza
prepúšťa vodu, voda v polovici VN je len cca 10 cm, vtok vody nefunguje, sú
tam obrovské nánosy bahna a pod. Aj napriek osobnému aj písomnému
upozorneniu z našej strany, PD Paňovce, ako vlastník hrádze, zatiaľ nepodnikol
žiadne kroky k náprave. Práve preto počnúc rokom 2018 prestaneme platiť
ročný nájom za nefunkčnú hrádzu / 767.-€/, až do jej opravy. Zostávajúce ryby,
ak to počasie dovolí, odlovíme a premiestnime do VN Janík a VN Nižný Lanec.
Keďže PD dalo prísľub na vykonanie nevyhnutných opráv, o okolie VN sa

budeme naďalej starať / kosenie, výrub kríkov a pod./. Ďalšie problémy boli na
VN Janík a VN Nižný Lanec, pretože komíny / výpuste / nefungovali dobre, na
naše upozornenie, majiteľ hrádze Vodohospodársky podnik Banská Štiavnica
závadu do dvoch týždňov odstránila. V správe sa referovalo o rybárskych
pretekoch, o umiestnení jednotlivých súťažiacich, o pretekoch na lov sumca,
poďakovalo sa všetkým sponzorom, ktorí pomáhali MO pri rôznych akciách
a pod. Ostatné udalosti sú uvedené v osobitnej Správe o činnosti MO.
Schválené počtom 68 hl.
5./ Správu rybárskej stráže predniesol jej predseda p. Spišák Ján. Vo svojom
referáte upozornil na zistené nedostatky zistené členmi rybárskej stráže.
Zistenia sú uvedené v osobitnej správe. Schválené počtom 68 hlasov.
6./ Správu rybárskeho hospodára predniesol p. Karčák Martin, hlavný rybársky
hospodár. Vo svojom referáte hovoril o zarybňovaní v roku 2017, o zmenu
v prihlásení sa na plánované brigády, o stave vody vo VN a pod. Správa bola
schválená počtom hlasov 68.
7./Správu disciplinárnej komisie predniesol Ing.Zoltán Benke predseda
komisie. Hovoril o sankciách za zistené priestupky a pod. Schválené počtom
hlasov 68.
8./Správu kontrolnej a revíznej komisie predniesol p.Michal Bojko – predseda
kontrolnej a revíznej komisie. Správa bola schválená počtom hlasov 68.
9./ Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 predniesol
p. Gabriel Greizinger – predseda MO. V správe sa veľmi podrobne rozpísali
čerpané položky ako aj návrh rozpočtu na rok 2018. Správa aj návrh boli
schválené jednohlasne počtom hlasov 68.
10./ Plán hlavných úloh – predniesol tajomník MO p. Ing.Geza Keszi. Plán bol
schválený jednohlasne počtom členov 68.
11./ Pod vedením predsedu volebnej komisie p. Paedr. Štark Ladislava sa
vykonali voľby do výboru MO , kontrolnej a revíznej komisie a delegáti na Snem
SRZ Žilina. Na začiatku sa odsúhlasilo, že sa bude voliť verejným hlasovaním /
aklamáciou/. Voľby prebehli bez závad, kandidáti a počet získaných hlasov sú
uvedené v zápisnici volebnej komisie. Následne sa novozvolený výbor presunul
do vedľajšej miestnosti, kde pod vedením predsedu volebnej komisie boli

jednohlasne – počtom hlasov 9, zvolení : za predsedu MO SRZ Moldava n/B p.
Gabriel Greizinger, za tajomníka Ing.Gejza Keszi, za rybárskeho hospodára p.
Karčák Martin. Za predsedu kontrolnej a revíznej komisie bol zvolený p. Tamáš
Ladislav.
12./ Diskusia. Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z prítomných. Predseda MO
p. Gabriel Greizinger sa poďakoval odchádzajúcim členom výboru
PhDr.Michalovi Bojkovi a p. Alexandrovi Szilvássymu za dlhoročnú aktívnu
činnosť vo výbore MO SRZ Moldava n/B.

11. Návrh na uznesenie – prečítal predseda návrhovej komisie p. Súkeník Ľ.,
návrh bol schválený jednohlasne s počtom 68.
12. Členskú schôdzu ukončil predseda MO . Gabriel Greizinger, poďakoval sa
prítomným za účasť a poprial veľa úspechov v nastávajúcej rybárskej sezóne.
-

Zaznamenal : Ing.Keszi Gejza – tajomník MO SRZ :
Gabriel Greizinger – predseda MO SRZ:

