
Mestská organizácia SRZ SEREĎ 
Výročná členská schôdza konaná dňa 7.2.2015 

 
 

UZNESENIE 
 

 
 
 
1. Výročná členská schôdza berie na vedomie : 

- Správu mandátovej komisie o účasti na výročnej členskej schôdzi. 
- Stanovisko kontrolnej komisie k plneniu rozpočtu za rok 2014 a k návrhu 

rozpočtu na rok 2015.                                                              
 

 
 
2. Výročná členská schôdza schvaľuje :            

-    Správu o činnosti výboru SRZ MsO Sereďza rok 2014 a plán hlavných úloh             
      a činností výboru SRZ MsO Sereď na rok 2014 
-    Správu o hospodárení za rok 2014 
- Rozpočet SRZ MsO na rok 2015 
- Správu Kontrolnej komisie za rok 2014 
- Miestny rybolovný poriadok SRZ MsO Sereď pre rok 2015, ktorý je v súlade 

so zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a s príslušnou Vykonávacou 
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17. 
marca 2006, účinnej od 15. apríla 2006 a v súlade s uzneseniami VČS.  

- Pohárový pretek Feeder - Rameno Dolná Streda - 22.8.2015 - 23.8.2015  
/ iba staré rameno /. Pretekov sa môžu zúčastniť aj členovia našej MsO. Úsek 
starého ramena bude uzatvorený v čase od 22.8.2015, od 6,00hod., do 
23.8.2015, do 18,00 hod. 

- Letný tábor DRK na Ramene v Hornom Čepeni v dňoch :od 20 do 26 júla 
2015 

- Predĺžiť 3- ročnú lehotu- lovná miera Amura je 70 cm, na revíroch SRZ MsO 
Sereď, nespadajúcich do zväzového povolenia. 

- Zákaz zavážania a zanášania návnad a nástrah a taktiež osádzania všetkých 
druhov  bójok a to na akýchkoľvek plavidlách a akýmkoľvek spôsobom na 
našich  uzavretých vodách SRZ MsO Sereď, ktoré majú výmeru menej ako 10 
ha. Platí od 1.1. 2016 

- Po jesennom zarybnení, až do 15.3. nasledujúceho roka (vrátane), privlastniť 
      si iba 1ks kapra denne. Platí od 1.1. 2016. 
- Vyberať od všetkých dospelých členov poplatok 1 EUR na  známku, ktoré 

bude slúžiť výhradne na rozvoj športovej činnosti detí, mládeže a dospelých 
členov, organizovaných krúžkoch, kluboch a športových družstvách SRZ MsO 
Sereď a reprezentujúcich SRZ MsO Sereď. Platí od 1.1. 2016. 

- Rozšírenie povinnej výbavy o povinnosť podložky pod ryby na všetkých 
našich  uzatvorených vodách. Platí od 1.1. 2016. 
 
 

       
 



         3.Výročná členská schôdza ukladá : 
 

a. Výboru MsO SRZ zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z diskusných 
príspevkov výročnej členskej schôdze na rok 2014. 

      Zodpovedá: Výbor MsO – úloha trvalá 
b. Výboru MsO SRZ, zabezpečiť plnenie plánu hlavných úloh a činností  na rok    
       2015. 

Zodpovedá: Výbor MsO  
c. Každému dospelému členovi odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen ktorý 

odpracuje brigádnické hodiny navyše, budú mu tieto preplatené so zálohy tých 
ktorí brigádu neodpracovali. 

d. V prípade neprihlásenia sa dostatočného počtu brigádníkov, môže byť záloha 
za brigádu vyplatená aj nečlenovi SRZ. 

e. Pokračovať v doterajšom jesennom zarybňovaní revíru „Bagrovisko Šintava“, 
      pstruhom dúhovým. 

Prílohou tohto uznesenia je :  
f. plán hlavných úloh a činností a zápisnica z VČS 

 
 
 
Uznesenie doplnené a schválené výročnou členskou schôdzou SRZ MsO 
Sereď, v Seredi dňa 7.2.2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán hlavných úloh a činností SRZ MsO 
na rok 2015 

 
g. Spolupracovať a viesť agendu s RADOU SRZ, MÚ a OÚ, OÚŽP, 

Ministerstvom ŽP, Hydromelioráciami, Povodím Váhu a ďalšími. 
h. Zabezpečiť vydávanie rybárskych dokladov v zmysle zákona 

o rybárstve,  príslušnej Vykonávacej vyhlášky, Stanov a  smerníc 
RADY SRZ a uznesení z VČS. 

i. Zabezpečiť podľa možností, odkupovanie pozemkov pod vodnou 
plochou jednotlivých revírov MsO. 

j. Použiť časť finančných prostriedkov zo zarybnenia, a príjmy 
z pretekov  na kúpu pozemkov pod revírmi MsO a na činnosť 
hospodárskej skupiny a rybárskej stráže.. 

k. Finančné prostriedky zinkasované formou dobrovoľného príspevku  
na zarybnenie za rok 2014, celkom v sume   1 190   EUR použiť na 
nákup násadových rýb a ich ochranu.  

l. Zabezpečiť školenie nových členov,   
m. Poistiť členov RS a majetok MsO. 
n. Organizačne a vecne zabezpečiť všetky rybárske preteky poriadané 

SRZ MsO a to v termínoch:  
o. 1. mája 2015 – rameno Dolná Streda  – cena povolenky 14 Eur.  

2. mája 2015 – bagrovisko Šintava  – cena povolenky 14 Eur.  
3. mája 2015 – detské rybárske preteky - bagrovisko Šintava – 
cena povolenky  4 Eur.   
9. mája 2015 – VRP - rameno Horný Čepeň – cena povolenky  
140 Eur. 

                - Zabezpečiť jarné a jesenné zarybnenie všetkých revírov SRZ   MsO. 
                -  Predložiť na SRZ Rada zarybňovací plán na obdobie 2015-2017  
                -  Zabezpečiť chov násadových rýb na oboch chovných revíroch MsO. 
                -  Neustále zlepšovať a posilňovať činnosť RS. 

Zlepšiť činnosť hospodárskej skupiny na všetkých revíroch SRZ                            
MsO. 

                -  Zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie liahne na RD a realizáciu 
sádkovacích jazier v záhrade RD,  starať sa zveľaďovanie majetku 
MsO. 

                -  Monitorovať prípravu výstavby VD Sereď 
                -  Zabezpečiť fungovanie krúžkov mladých rybárov. 

      -  Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky MsO. 
                 
           
 
 
 


