
Mestská organizácia SRZ SEREĎ 

 Členská schôdza, konaná dňa 22.2.2020 

 
UZNESENIE 

 

1. Členská schôdza berie na vedomie : 

- Správu mandátovej komisie o účasti na výročnej členskej 

schôdzi. 

- Stanovisko kontrolnej komisie k plneniu rozpočtu za rok 2019 

a k návrhu rozpočtu na rok 2020.                                                              

 

2. Členská schôdza schvaľuje :            

  - Správu o činnosti výboru  SRZ MsO Sereď za rok 2019 

a Plán hlavných úloh a činností  SRZ MsO Sereď na rok 2020 

          -   Správu o hospodárení za rok 2019 

- Rozpočet SRZ MsO na rok 2020 

- Správu Kontrolnej komisie za rok 2019 

- Miestny rybolovný poriadok SRZ MsO Sereď pre rok 2020, 

ktorý je v súlade s novým zákonom o rybárstve č.216/2018 Z. 

z. a s príslušnou Vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 Z. z. 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , 

účinných od 1. januára 2018 a v súlade s uzneseniami ČS.  

- Letný tábor DRK na Ramene v Hornom Čepeni v dňoch : 

od 15.7. do 19.7. 2020. Tento úsek (štrkový špic) bude 

uzatvorený od 15.7.(9,00 hod.) do 19.7.(16,00 hod.). 

- Doterajšie uznesenia prijaté ČS zostávajú v platnosti 

a majú odporúčací charakter. 

- Naďalej sa usilovať o vykupovanie pozemkov pod 

revírmi, ktoré obhospodaruje SRZ MsO Sereď 

- Navýšiť miestne povolenie na rybolov o 50 EUR pre 

všetkých dospelých členov nad 18 rokov a toto navýšenie 

použiť výhradne na výkup pozemkov. Peniaze budú 

evidované na osobitnom účte. Toto platí od 1.1. 2021. 

- Navýšiť zálohu za brigády zo 4 EUR/hod., na 5 EUR/hod. 

Toto platí od 1.1. 2021. 

 

  

 



3. Členská schôdza ukladá : 

 

- Výboru MsO SRZ zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich 

z diskusných príspevkov členskej schôdze na rok 2020. 

      Zodpovedá: Výbor MsO – úloha trvalá 

- Výboru MsO SRZ, zabezpečiť plnenie plánu hlavných úloh a 

činností  na rok   2020. 

Zodpovedá: Výbor MsO  

- Každému dospelému členovi odpracovať 8 brigádnických 

hodín. Člen, ktorý odpracuje brigádnické hodiny navyše, budú 

mu tieto preplatené so zálohy tých, ktorí brigádu 

neodpracovali. 

- V prípade neprihlásenia sa dostatočného počtu brigádníkov, 

môže byť záloha za brigádu vyplatená aj nečlenovi SRZ. 

- Pokračovať v doterajšom jesennom zarybňovaní revíru 

„Bagrovisko Šintava“, pstruhom dúhovým. 

 

             Prílohou tohto uznesenia je :  

- Plán hlavných úloh a činností na rok 2020 a Zápisnica z ČS 

2020 

 

       Uznesenie doplnené a schválené členskou schôdzou SRZ MsO        

       Sereď. 

 
Ivan Remiš                                                   .................................... 
Predseda návrhovej komisie 

 

Igor Čemez               .................................... 

Člen návrhovej komisie 

 

Ladislav Surmík               .................................... 

Člen návrhovej komisie               

 

 

Ing. Dušan Alina                                           .................................. 

predseda MsO SRZ Sereď 

 

Marian Scherhaufer                                     .................................. 

Tajomník MsO SRZ Sereď 

 



                   Plán hlavných úloh a činností SRZ MsO 

na rok 2020 
 

- Spolupracovať a viesť agendu s RADOU SRZ, MÚ a OÚ, OÚŽP, 

Ministerstvom ŽP, Hydromelioráciami a Povodím Váhu. 

- Zabezpečiť vydávanie rybárskych dokladov v zmysle platných noriem: 

zákona o rybárstve,  príslušnej Vykonávacej vyhlášky, Stanov, 

 smerníc RADY SRZ a uznesení z VČS. 

- Zabezpečiť podľa možností, odkupovanie pozemkov pod vodnou 

plochou jednotlivých revírov MsO. 

- Použiť časť finančných prostriedkov zo zarybnenia, a príjmy 

z pretekov  na kúpu pozemkov pod revírmi MsO a na činnosť 

hospodárskej skupiny a rybárskej stráže.. 

- Finančné prostriedky zinkasované formou dobrovoľného príspevku  na 

zarybnenie za rok 2019, použiť na nákup násadových rýb a ich 

ochranu. 

- Zabezpečiť školenie nových členov, (podľa stavu členskej základne 

k 31.3. 2020, viď. uznesenie z ČS 2016). 

- Poistiť majetok MsO a členov RS. 

- Organizačne a vecne zabezpečiť všetky rybárske preteky organizované 

SRZ MsO. 

   1. mája 2020 – rameno Horný Čepeň – cena povolenky 15 Eur. 

8. mája 2020 – bagrovisko Šintava  – cena povolenky 15 EUR. 

9. mája 2020 – detské rybárske preteky - bagrovisko Šintava – 

cena povolenky  5 EUR. 

16. mája 2020 – VRP - rameno Horný Čepeň – cena povolenky  

160 EUR. 

28. – 31. mája 2020 - bagrovisko Šintava – 48 hodinové preteky 

družstiev formou „chyť a pusť“ – cena povolenky 330 EUR/ 

družstvo 

             -   Zabezpečiť jarné a jesenné zarybnenie všetkých revírov MsO 

             -   Zabezpečiť chov násadových rýb. 

             -   Neustále zlepšovať a posilňovať činnosť RS. 

             -   Zlepšovať činnosť hospodárskej skupiny na všetkých revíroch MsO 

             -   Starať sa o zveľaďovanie majetku MsO 

             -   Zabezpečiť fungovanie detského rybárskeho krúžku. 

   -   Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky MsO. 

 
 

 

 

 


