Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia
936 01 Šahy, P.O. BOX 24
Zápisnica z rokovania členskej schôdze MO SRZ v Šahách konanej dňa 12.3.2017

K bodu 1.
Členská schôdza sa konala v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách. Rokovanie o
08.00 h z poverenia výboru MO SRZ otvoril p. Mgr. Dezső Pálffy – tajomník MO SRZ v
Šahách.
Z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov MO SRZ Šahy bol posunutý
začiatok schôdze o 30 minút v súlade § 14 ods. 3.3. Stanov SRZ. Tajomník zdôraznil, že na
platnosť konania schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov. Po uplynutí
stanoveného času prítomní členovia jednohlasne schváli konanie členskej schôdze aj za takejto
účasti.
Mgr. Pálffy privítal prítomných členov MO SRZ Šahy. Privítal aj hostí zo susedných
organizácií a Rady SRZ:
Eugen Farský - delegát Rady SRZ
Attila Hamran - tajomník MsO SRZ Levice
Potom predsedajúci predložil návrh programu členskej schôdze tak ako bol uvedený v
pozvánke na ČS.
Program ČS:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Kontrola prijatého uznesenia z ostatnej ČS v roku 2016
4. Správa o činnosti MO SRZ a výboru MO SRZ za rok 2016
5. Správa rybárskeho hospodára MO SRZ za rok 2016
6. Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
7. Správa kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2016
8. Správa o činnosti RS a DK MO SRZ za rok 2016
9. Návrhy k zmene platných Stanov SRZ
10.Voľby na uvoľnené miesta člena výboru a členov kontrolnej komisie
11. Plán hlavných úloh na rok 2017
12. D i s k u s i a
13. Návrh uznesenia a jeho schválenie
14. Z á v e r
Predsedajúci dal hlasovať o programe, ktorý bol jednomyseľne schválený. Následne
informoval prítomných , že sme do programu zaradili voľby z dôvodu, že sa uvoľnilo 1 miesto
vo výbore nakoľko pán Peter Bálint sa vzdal funkcie hospodára a člena výboru a už nemáme
ďalších náhradníkov. Taktiež v kontrolnej komisii sa vzdali funkcie pán Ondrej Szkladányi a pán
František Oroszlány. Preto budú voľby na tieto miesta. Predsedajúci informoval prítomných, že
návrhy na tieto funkcie môžu prítomní podať do bodu 7- vtedy bude možnosť nominácii
ukončené.
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Predsedajúci otvoril bod č. 2.
K bodu 2.
Voľbu orgánov členskej schôdze p. Pálffy uskutočnil takto:
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí: Róbert Tóth – predseda MO , Karol
Kovács PhD. – predseda disciplinárnej komisie MO SRZ, Marián Bengyík –hospodár MO SRZ,
Mgr. Dezső Pálffy – tajomník výboru a Eugen Farský – delegát Rady SRZ, Attila Hamran –
tajomník MsO SRZ Levice . Zároveň vyzval prítomných či má niekto pripomienky alebo iné
návrhy.
Plénum nenavrhlo do predsedníctva schôdze nikoho a predsedajúci dal hlasovať o návrhu
výboru na zloženie predsedníctva schôdze. Prítomní návrh jednomyseľne schválili.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí výborom títo členovia MsO SRZ –
Karol Kovács, PhD., Ladislav Kopanica, Mgr. Zoltán Zachar a zároveň vyzval prítomných, aby
navrhli ďalších členov z pléna. Do návrhovej komisie z pléna nebol navrhnutý nikto.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu. Navrhnutí členovia boli jednomyseľne zvolení.
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne zvolení na návrh výboru títo
členovia MsO SRZ – József Wollent, Marián Kováč, Peter Gál.
Prv než pokračoval ďalší program, predsedajúci schôdze Mgr. Dezső Pálffy vyzval prítomných,
aby si uctili pamiatku našich zosnulých členov v minulom roku symbolickou minútou ticha.
K bodu 3
Pán Pálffy prečítal uznesenie z členskej schôdze za rok 2015 a predložil splnenie úloh. Na
konci dal hlasovať o prijatí správy o splnení úloh uznesenia z roku 2015 – ČS jednohlasne
schválila prijatie uznesení – za bolo 66 členov
K bodu 4
Schôdza pokračovala predložením správy o činnosti výboru za rok 2016. Správu predložil
predseda výboru MO SRZ Róbert Tóth. – za prijatie správy hlasovalo 65 členov, 1 sa držal
a nikto nebol proti.
K bodu 5.
Správu rybárskeho hospodára predniesol pán hospodár Marián Bengyík, ktorý oboznámil
prítomných so sumarizáciou úlovkov na jednotlivých revíroch našej organizácie. Ďalej predložil
čísla zarybnenia za rok 2016 . ČS vzala správu na vedomie.
K bodu 6
Správa o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok predložil
tajomník MO SRZ Šahy Dezső Pálffy. . – za prijatie správy hlasovalo 65 členov, 1 sa držal
a nikto nebol proti.
Po tomto bode predsedajúci vyzval prítomných aby dali návrhy členov do výboru
a Kontrolnej komisie podľa programu. Prečítal návrh výboru : na člena výboru navrhol pána
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Romana Šaróku , ktorý prijal nomináciu. Plénum nenavrhlo do výboru nikoho. Ďalej do
kontrolnej komisie boli navrhnutý Zoltán Oros a Robert Siebenstich. Pán Oros nebol prítomný,
ale písomne vopred súhlasil s návrhom. Pán Siebenštich prijal nomináciu. Plénum nenavrhlo
ďalších členov.
K bodu 7.
Správu kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2016 z poverenia výboru predniesol pán
Róbert Siebenstich (zostávajúci člen KK pán Záchenský nebol prítomný). - za prijatie správy
hlasovalo 65 členov, 1 sa držal a nikto nebol proti.
K bodu 8
Správu o činnosti RS a DK MO SRZ za rok 2016 predniesol pán Kovács nakoľko vedúci
RS pán Naniaš sa nemohol zúčastniť na ČS. – ČS vzala správu na vedomie.
K bodu 9.
Návrhy k zmene platných Stanov SRZ – predsedajúci prečítal metodický pokyn Rady
SRZ pre konanie členských schôdzí , v ktorom upozorňujú ZO SRZ, že návrhy na zmenu Stanov
SRZ musia byť predložené na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii v roku 2017 alebo
2018. Ďalej sa ujal slova pán Kovács, ktorý vyzval prítomných, aby predniesli svoje návrhy na
zmenu stanov. Z členov sa prihlásil pán Kardoš Jozef, ktorý navrhol, aby povolený čas lovu aj
máji bol od 0 hodín do 24 hodín. Bolo mu vysvetlené, že čas lovu je v zákone o rybárstve a nie
v stanovách SRZ. Ďalšie návrhy neodzneli, takže predsedajúci konštatoval, že MO SRZ Šahy
teraz nenavrhne žiadne zmeny v stanovách SRZ.
Ďalej predsedajúci dal slovo predsedovi mandátovej komisie p. Józsefovi Wollentovi aby
predniesol správu mandátovej komisie. P.Wollent v správe konštatoval, že členskej schôdze sa
zúčastňuje 66 dospelých členov, a 2 hostia.
K bodu 10.
Predsedajúci konštatoval, že pre voľby na člena výboru je na 1 miesto 1 kandidát, a pre
voľby do KK na 2 miesta dvaja kandidáti. Preto navrhol, aby sa konali voľby verejne. Prítomní
to jednoznačne odsúhlasili. Za bolo 66 členov.
Výsledky volieb:
- Člen výboru Roman Šaróka - prítomných : 66, za: 65, zdržal sa :1 proti :0
- Člen Kontrolnej komisie Zoltán Oros - prítomných : 66, za: 65, zdržal sa :0 proti :1
- Člen Kontrolnej komisie Robert Siebenštich - prítomných : 66, za: 65, zdržal sa :1 proti
:0
Predsedajúci konštatoval, že všetci traja kandidáti boli zvolení, ktorým zároveň
aj zagratuloval.
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K bodu 11.
Plán hlavných úloh na rok 2017 predložil predseda MsO SRZ Róbert Tóth. - za prijatie
plánu hlasovalo 65 členov, 1 sa držal a nikto nebol proti.
K bodu 12.
Predsedajúci otvoril diskusiu o 10,03 h a požiadal prítomných, aby predniesli svoje
príspevky. V diskusii vystúpili:
12.1. p. Farský Eugen , delegát Rady SRZ informoval prítomných o aktualitách v SRZ
12.2. p.???– sa pýtal na lov rýb na rieke Ipeľ – odlišné predpisy, zákony na maďarskej
a slovenskej strane...
12.3. – na otázku reagovali pán Farský a pán Kovács – vysvetlili, že neexistuje medzištátna
zmluva
12.4. p. Varga Jozef sa pýtal na fond na odkúpenia pozemkov
12.5. – na otázku reagovali predseda Tóth a tajomník Pálffy, torí vysvetlili zámer použitia
prostriedkov
12.6.p. Kardoš Jozef - vyzval ostatných aby sa nebáli vysloviť svoju nespokojnosť teraz na ČS,
a nie po schôdzi jemu. Ďalej sa sťažoval, že zostali smeti po rybárskych pretekoch. Nikto sa
k nemu nepridal a na kritiku neporiadku mu bolo odpovedané, že sa prijali opatrenia aby sa to
nezopakovalo.
12.7. p. (nezistili sme jeho meno) sa pýtal na rozmnožené sumčeky americké na VN Vyškovce.
12.8. – na otázku reagovali predseda Tóth, pán Farský a tajomník Pálffy.
.
Po tom, čo sa do diskusie už nikto nehlásil , Mgr. Pálffy ukončil diskusiu.
K bodu 13.
Predsedajúci schôdze p. Mgr. Pálffy otvoril 13. bod programu, teda schválenie uznesenia.
Nakoľko po hlásení počtu prítomných predsedom mandátovej komisie nikto neodišiel
z miestnosti, na kvórum určil 34 hlasov pre nadpolovičnú väčšinu prítomných.
Predsedajúci dal slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predložil návrh uznesenia.
Predseda návrhovej komisie Karol Kovács, PhD. predložil návrh na uznesenie z členskej
schôdze. Všetky prijaté uznesenia boli opätovne prečítané aj s počtami hlasov a ich konečné
znenie bolo an block dané na schválenie členskej schôdzi. Zvýraznilo sa aj to, že v tomto návrhu
uznesenia sú aj správy, ktoré členská schôdza vzala na vedomie ako aj úlohy, ktoré členská
schôdza ukladá. K predloženému návrhu uznesenia neboli žiadne pripomienky ani návrhy.
Pristúpilo sa k hlasovaniu a navrhnuté uznesenie bolo prijaté jednohlasne – 66 prítomných členov
hlasovalo za jeho prijatie.
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K bodu 14:
Predseda Róbert Tóth poďakoval prítomným členom za aktívnu účasť, poďakoval
hosťom za účasť a poprial všetkým mnoho športových úspechov v začínajúcej rybárskej sezóne
2017 a členskú schôdzu ukončil o 10.45 h.
V Šahách dňa 15.3.2017
Zapísali:
Karol Kovács, PhD.
Mgr. Zoltán Zachar

Uznesenie z ČS MO SRZ v Šahách konanej
dňa 12.03.2016
1. ČS schvaľuje :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Správu o činnosti MO SRZ a výboru MO SRZ za rok 2016.
Správu kontrolnej komisie MO SRZ za rok 2016.
Správu o finančnom hospodárení MO SRZ za rok 2016 a návrh rozpočtu
na rok 2017.
Plán hlavných úloh MO SRZ na rok 2017.
Voľbu člena výboru, ktorým sa stal pán Roman Šaróka
Voľbu členov Kontrolnej komisie, ktorými sa stali páni Róbert Siebenstich
a Zoltán Oros
2. ČS berie na vedomie :

a.)

Správu rybárskeho hospodára MO SRZ za rok 2016.

b.)

Správu disciplinárnej komisie, a rybárskej stráže MO SRZ za rok 2016.
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3. ČS ukladá :
a.) Tajomníkovi MO SRZ spracovať a zaslať zápisnicu o konaní ČS MO SRZ
Šahy na Slovenský rybársky zväz RADA v Žiline do 27.03.2017 súčasťou ktorej
je aj prezenčná listina a prijaté uznesenia.
b.) Zaslať oznámenie viceprezidentovi, že členská schôdza v roku 2017
neprijala žiadne pripomienky a návrhy k Stanovám SRZ

____________________________________
Predseda MO

_____________________________
Tajomník MO
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