
Zápisnica zo zasadnutia výboru Obvodu II MsO SRZ Košice 

 

Dňa: 17.5.2018 

Prítomní:  5 (Takáč, Kocela, Halász, Warzybok, Varholík) 

Zasadnutie otvoril predseda výboru p. Takáč, ktorý konštatoval, že výbor je uznášania 

schopný, keďže sa ho zúčastnili piati členovia z celkového počtu päť, čo činí 100% účasť. Zároveň 

predseda predniesol uvedený návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie činnosti výboru od posledného stretnutia 

3. Plán práce na najbližší štvrťrok 

4. Rôzne  

5. Záver   

a dal o ňom hlasovať  

Uznesenie č. 8 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje program podľa predloženého návrhu.           

Prítomní 5   

Za 5,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

V bode 2 (Zhodnotenie činnosti výboru od posledného stretnutia) predseda zhodnotil 

prácu výboru v oblasti pretekov, zarybnenia, či realizovaných brigád a to nasledovne: 

Vykonané brigády boli: 

- Bukovec – vytvorenie lovných miest 

- Kechnec – vytvorenie zubáčových hniezd 

- Ružinok – výlov pstruha 

- Seňa – príprava na preteky, kosenie hrádze, vytvorenie ohnísk, revitalizácia studničky  

Zabezpečené preteky boli:  

- Seňa 

 



Zarybnenie bolo na revíroch: 

- Bukovec 

- Seňa 

- Kechnec 

Zarybnenie bolo v súlade s minimálnym plánom zarybnenia 

V jednotlivých parciálnych bodoch sa vyjadrili členovia obvodu zodpovední za danú 

činnosť respektíve realizáciu a to p. Halász, p. Warzybok a dopĺňali ich p. Varholík s p. Kocelom. 

Vo všeobecnosti neboli zaznamenané žiadne problémy pri činnostiach výboru a diskusia sa 

viedla v forme faktografických vyjadrení, či rôznych návrhov na zlepšenie.  

Predseda výboru dal návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať 

Uznesenie č. 9 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice berie na vedomie realizované činnosti podľa predloženého 

návrhu.           

Prítomní 5   

Za 5,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

V bode 3 (Plán práce na najbližší štvrťrok) predseda výboru otvoril diskusiu, ktorá bola 

zameraná na vytvorenie plánu činností na najbližší štvrťrok. Na základe jednotlivých návrhov sa 

vytvoril predbežný plán činnosti výboru a to: 

V oblasti brigád: 

- Ružinok – vytvorenie hrádzok 

- Ružinok – vysadenie plodika PP 

- Seňa – kosenie hrádze 

- Seňa – oprava ohnísk a revitalizovanie druhej strany  

- Seňa – vytvorenie lavičiek 

V oblasti pretekov: 

- Mužská feedrová liga 

- Detská feedrová liga 

 



V oblasti zarybnenia: 

- Bukovec podľa počasia 

- Seňa + 500 kg na jeseň 

Diskusia sa viedla v duchu nápadov a spôsobu realizácie jednotlivých činností 

navrhnutých v pláne práce na najbližší štvrťrok. 

Predseda výboru dal návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať 

Uznesenie č. 10 / 2018 

Výbor Obvodu II MsO SRZ Košice schvaľuje plán práce na najbližší štvrťrok podľa 

predloženého návrhu.           

Prítomní 5   

Za 5,  Proti 0,  Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

V bode 4 (Rôzne) predseda výboru otvoril diskusiu, pričom sa ujal slova a informoval 

členov výboru o záveroch z Mestského výboru, predsedníctva, či informoval o stave jednotlivých 

rozpracovaných činností v rámci organizácie. Diskusia sa viedla v jednotlivých bodoch a to 

obnova zasadačky, pripravované vnútorné predpisy, a pod.  

 

Na záver sa predseda výboru poďakoval jednotlivým členom výboru za ich činnosť, 

návrhy, či pripomienky a ukončil zasadnutie. 

  

Zapísal:  Ing. Ladislav Takáč, PhD.    Ing. Ladislav Takáč, PhD.  v.r.   
V Košiciach 18.5.2018 
 
  



Príloha č. 1 -  Prezenčná listina 

 


