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Zápisnica zo zasadnutia Výboru MsO SRZ Košice, 
konaného dňa 20.11.2017 

 
Počet prítomných členov: 13 (podľa prezenčnej listiny, príloha č.1) + 2 hostia. 
 
Priebeh zasadnutia výboru: 

1. Otvorenie  
- p. Hirjak otvoril zasadnutie výboru, kde privítal jednotlivých členov a prezentoval 

program zasadnutia. 
2. Vodná plocha v MČ Košice - Sídlisko nad jazerom 

- p. Kopčo  uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval 
jednotlivých členov o stretnutí na pôde mesta, ktoré sa viedlo v duchu lepšej 
spolupráce ohľadne využívania uvedenej vodnej plochy členmi našej organizácie. 
Informoval o výhradách mesta ako vlastníka vodnej plochy a jednotlivých možných 
riešení daného problému, respektíve sporu medzi MsO SRZ Košice ako správcom 
vodnej plochy a Mestom Košice ako vlastníkom.  Medzi jednotlivé výhrady mesta 
uviedol kŕmenie rýb, neporiadok po rybároch a pod.,   

- p. Košuth ozrejmil problematiku po odbornej stránke a zaujal stanovisko 
k jednotlivým výhradám mesta. Definoval problém, ktorým je neprietočná voda 
a postupne odpovedal po odbornej stránke na otázky jednotlivých členov,  

- diskusia sa viedla v tomto duchu , kde padali rôzne návrhy od revíru „chyť a pusť“, 
až po násadku iba dravých rýb a pod.,  

- na základe jednotlivých riešení p. Kopčo predložil návrh na uznesenie vo forme 
odpovede pre mesto Košice.        

   

Uznesenie č. 1.  
Výbor MsO SRZ Košice prerokoval vašu požiadavku, keďže výbor nemá 
kompetenciu navrhnúť zmenu režimu revíru, je potrebné počkať na Mestskú 
konferenciu, ktorá po odsúhlasení navrhne príslušnú zmenu režimu revíru  
Ministerstvu životného prostredia SR. Okrem uvedeného všetky zmeny režimov 
revírov na rok 2018 sú už uzavreté Ministerstvom životného prostredia SR. 
V roku 2018 sa budeme naďalej snažiť o zmenu osádky rýb z kaprovitých na 
dravé tak, ako v roku 2017.  
Za 13,   Proti 0,  Zdržal 0, 
Uznesenie bolo prijaté 

 
3. Záver 

- p. Hirjak ukončil rokovanie výboru MsO SRZ Košice a poďakoval sa jednotlivým 
členom za účasť. 

 
Zapísal: Tajomník organizácie  (Štefan Kopčo) 
Dňa: 20.11.2017 
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Príloha č. 1 – prezenčná listina 
 

 


