Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica
UZNESENIE
z výročnej členskej schôdze MsO SRZ Senica konanej dňa 23.4.2022
1. Konštatuje:
VČS bola zvolaná na 8.00 hod. pozvánkami s programom schôdze. Nakoľko na
schôdzi nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov MsO, bola v zmysle Stanov
SRZ dodržaná 30 minútová čakacia doba a prítomní členovia hlasovaním rozhodli, že
sa VČS bude konať, čím boli podmienky na riadne konanie VČS splnené.
Prítomných členov: 105 , z toho mládež: 1, hostia: 0
2. Schválila:
•

Program výročnej členskej schôdze

•

Pracovné predsedníctvo v zložení:
p. Branislav Hesek, Ing. Ivan Haringa, Mgr. Pavol Adamec, Jozef Cvečka,
PaedDr. Krzysztof Siwiec, Bc. Ján Vojtek,

•

Mandátovú komisiu v zložení:
p. Pavel Hučko, p. Vladimír Hosť, MUDr. Ján Dolinský,
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Pavla Hučka

•

Návrhovú komisiu v zložení:
p. Peter Fajnor, p. Jaroslav Hájek, p. Milan Held
Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Petra Fajnora

•

Volebnú komisiu v zložení:
p. Pavol Piskla, p. Pavol Škoda, Mgr. Ivan Haringa,
Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Ivana Haringu.

•

Správu o činnosti organizácie a vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok
2020-2021 a plán hlavných úloh na rok 2022
predniesol p. Branislav Hesek – predseda MsO

•

Správu o finančnom hospodárení za rok 2020-2021 a návrh rozpočtu na rok
2022
správu predniesol p. Branislav Hesek

•

Správu o úlovkoch a zarybnení v roku 2020-2021, plán zarybnenia na rok
2022
predniesol Mgr. Pavol Adamec – hospodár MsO

•

Správu o finančnom hospodárení za rok 2020-2021 a návrh rozpočtu na rok
2022
správu predniesol p. Branislav Hesek
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•

Správu o činnosti rybárskej stráže
predniesol Bc. Ján Vojtek – vedúci rybárskej stráže MsO

•

Správu o činnosti disciplinárnej komisie
predniesol Peter Fajnor – predseda DK MsO

•

Správu kontrolnej komisie
predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec – predseda kontrolnej komisie MsO

•

Spôsob voľby členov do výboru MsO SRZ Senica a členov do kontrolnej
komisie MsO SRZ Senica na obdobie 2022 – 2026
predniesol Mgr. Ivan Haringa – predseda volebnej komisie MsO

•

Voľbu delegátov na na snem SRZ v roku 2022
predniesol Mgr. Ivan Haringa – predseda volebnej komisie MsO
Delegáti:
Ing. Ivan Haringa
Branislav Hesek

3. Berie na vedomie:
•

Správu volebnej komisie a voľby členov do výboru MsO SRZ Senica a členov do
kontrolnej komisie MsO SRZ Senica na obdobie 2022 až 2026 a voľbu delegátov
na snem SRZ v Žiline v roku 2022 (predniesol Mgr. Ivan Haringa)

•

Správu o činnosti organizácie a vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2021 a
plán hlavných úloh na rok 2022 (predniesol p. Branislav Hesek)

•

Správu o úlovkoch a zarybnení v roku 2020-2021 a plán zarybnenia na rok 2022
(predniesol Mgr. Pavol Adamec)

•

Správu o finančnom hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
(predniesol p. Branislav Hesek)

•

Správu kontrolnej komisie (predniesol PaedDr. Krzysztof Siwiec)

•

Správu o činnosti rybárskej stráže (predniesol Bc. Ján Vojtek)

•

Správu disciplinárnej komisie MsO Senica (predniesol p. Peter Fajnor)

•

Správu mandátovej komisie (predniesol p. Pavel Hučko predseda komisie)

4. Ukladá:
•

Zverejniť na www.srzsenica.sk a informačnej tabuli pred rybárskym domom
v Kunove zápisnicu z VČS a plán činnosti na príslušný rok
Zodpovedá Výbor MsO
T: do 1 mesiaca od konania VČS

•

Prehodnotiť diskusné príspevky z VČS a informovať členskú základňu
Zodpovedá Výbor MsO
T: do 1 mesiaca od konania VČS
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•

Priebežne informovať členskú základňu o zmenách, o činnosti organizácie
Zodpovedá Výbor MsO
T: trvalý

•

Predávať celoročné povolenia na rybolov členom z iných organizácií, ale
len členom s tých organizácií, ktoré predajú povolenia aj našim členom
Zodpovedá Výbor MsO
T: trvalý

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENIA:
Za: 99

Proti: 0

Zdržal sa: 0

predseda návrhovej komisie,
Peter Fajnor

