
 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Senica 
 

 

 

UZNESENIE 
z výročnej členskej schôdze MsO SRZ Senica konanej dňa 1.4.2017 

 
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: 102, z toho mládež: 1, hostia: 0  
 
2.  Schválila: 

 

 program výročnej členskej schôdze 
 

 pracovné predsedníctvo v zložení: 
p. Branislav Hesek,  Ing. Ivan Haringa, p. Jozef Bureš, JUDr. Ján Ciran, PaedDr. 
Krzysztof  Siwiec, Bc. Ján Vojtek, p. Ladislav Vaškovič  

 

 mandátovú komisiu v zložení: 
p. Pavel Hučko,  p. Vladimír Hosť, Mgr. Vladimír Liška, PhD. 

 

Za predsedu si členovia komisie zvolili p. Pavla Hučka 
 

 návrhovú komisiu v zložení: 
p.   Mgr. Vladimír Liška, PhD.,  p. Ivan Haringa, ml., p. Mária Jablonická  

 

Za predsedu si členovia komisie zvolili Mgr. Vladimíra Lišku, PhD. 
 

 Správu  o  činnosti  organizácie   a vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 
2016 a plán  hlavných  úloh na rok 2017, úlovky a zarybnenie v roku 
2016, plán zarybnenia na rok 2017  

predniesol p. Branislav Hesek – predseda MsO, p. Jozef Bureš – hospodár MsO 
 

 Správu o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
správu predniesol p. Branislav Hesek 

 

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

 
3.  Berie na vedomie: 

 

 správu o činnosti  rybárskej stráže (predniesol vedúci RS p. Ladislav Vaškovič) 
 

 správu disciplinárnej komisie MsO Senica (predniesol JUDr. Ján Ciran predseda 
DK MsO) 
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 správu mandátovej komisie (predniesol p. Pavel Hučko - predseda komisie) 
 

 vyhodnotenie súťaže „ Úlovok Roka“ (predniesol p. Ladislav Vaškovič) 
 
4.  Ukladá: 

 

 zverejniť na www.srzsenica.sk a informačnej tabuli pred rybárskym domom 
v Kunove zápisnicu z VČS a plán činnosti na príslušný rok 

zodp. Výbor MsO                        T:  do 1 mesiaca od konania VČS 
 

 prehodnotiť diskusné príspevky z VČS a informovať členskú základňu 
zodp. Výbor MsO                        T:  do 1 mesiaca od konania VČS 

 

 priebežne informovať členskú základňu o zmenách, o činnosti organizácie 
zodp. 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 

zodp. Výbor MsO                         T:  trvalý 
 

 VČS neschválila chytanie rýb na  VN Jablonica s režimom „Chyť a pusť“ 
od roku 2018 

zodp. Výbor MsO                         T:  trvalý 
 

 VČS neschválila úpravu hornej hranice lovnej miery sumca nad 130 cm 
zodp. Výbor MsO                         T:  trvalý 

 
 
 
 
 

   

  predseda návrhovej komisie 
Mgr. Vladimír Liška, PhD. 

 


