Slovenský rybársky zväz
Mestská Organizácia Košice
Vodná 1,040 01 Košice, Slovensko
IČO: 30686032 DIČ: 2021502780

Zápisnica zo zasadnutia Výboru MsO SRZ Košice,
konaného dňa 12.9.2017
Počet prítomných členov: 10 (podľa prezenčnej listiny, príloha č.1) + 2 hostia.
Priebeh zasadnutia výboru:
1. Otvorenie
- p. Raček otvoril zasadnutie výboru, kde privítal jednotlivých členov a prezentoval
program zasadnutia.
2. Správa o realizovaných rozpočtových aktivitách za príslušné obdobie
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu
- p. Kopčo informoval jednotlivých členov výboru o realizovaných rozpočtových
aktivitách za príslušné obdobie
Uznesenie č. 1.
Výbor MsO Košice schvaľuje informáciu o realizovaných rozpočtových aktivitách
od 20.6.2017 do 12.9.2017 podľa predložených materiálov
Za 9,
Proti 0,
Zdržal 1,
Uznesenie bolo prijaté
3. Správa o aktuálnom stave zarybnenia
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu,
- p. Raček predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 2.
Výbor MsO SRZ Košice berie na vedomie správu o stave zarybňovania podľa
zarybňovacieho plánu na rok 2017.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté
4. Správa disciplinárnej komisie
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval
jednotlivých členov výboru že predseda disciplinárnej komisie p. Holub sa dnes
nemohol dostaviť na zasadnutie výboru,
- p. Kopčo navrhol aby sme prešli menovite všetky prípady,
- p. Fečko sa vyjadril k jednému prípadu,
- p. Raček prečítal každý prípad jednotlivo a diskusia sa viedla v zvlášť ku každému
prípadu, kde padali rôzne návrhy na riešenia,
- p. Raček predložil návrh na uznesenie.
-
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Uznesenie č. 3.
Výbor MsO SRZ Košice berie na vedomie správu disciplinárnej komisie.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté
5. Správa športovej komisie
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu,
- p. Raček predložil návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 4.
Výbor MsO SRZ Košice berie na vedomie správu o športovej činnosti.
Za 9,
Proti 0,
Zdržal 1,
Uznesenie bolo prijaté

6. Priebežná správa kontrolnej komisie
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň udelil slovo p. Urbanovi ako predsedovi
kontrolnej komisie.
- p. Urban prečítal predbežnú správu kontrolnej komisie, uviedol výhrady ktoré
vyplývali zo správy a to: chýbajúca faktúra na Q-ryb, zúčtovanie cestovných
príkazov, pohyb služobných vozidiel, prevody z organizácie na s.r.o, chýbajúce veci
u hospodára.
- p. Kopčo uviedol že p. Urban sa bude môcť realizovať na výročnej schôdzi a kľudne
ho môže obviniť, že spreneveril peniaze.
- p. Podlubný upozornil p. Urbana na postavenie kontrolnej komisie voči výboru
vyplývajúce zo stanov SRZ a vysvetlil mu že kontrolná komisia sa nemá stavať do
role inkvizičnej a účelovej a mala by byť viac zodpovedná za svoju činnosť
a spolupracovať úzko s výborom, tak isto zdôraznil chýbajúce výstupy z kontrolnej
komisie
- p. Urban sa voči tvrdeniam ohradil
- diskusia sa viedla vo veľmi emotívnom duchu
- p. Raček predložil návrh aby sa neprijímalo žiadne uznesenie v tomto bode keďže
správa kontrolnej komisie za príslušné obdobie nebola predložená, bola len vo
forme pripomienok. Tento návrh mal väčšinový súhlas.
7. Správa vedúceho rybárskej stráže
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň otvoril k nemu diskusiu, kde informoval
jednotlivých členov výboru že predseda rybárskej stráže p. Redaj sa dnes nemohol
dostaviť na zasadnutie výboru,
- p. Kopčo pochválil činnosť rybárskej stráže,
- p. Raček predložil návrh aby sa neprijímalo žiadne uznesenie v tomto bode keďže
vedúci rybárskej stráže sa nemohol dostaviť na zasadnutie výboru a navrhol
predniesť uvedenú správu na najbližší výbor. Tento návrh mal väčšinový súhlas.
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8. Správa o hospodárskom výsledku ubytovacieho zariadenia
- p. Raček uviedol bod rokovania a zároveň udelil slovo sl. Korečkovej, ktorá ma na
starosti ubytovacie zariadenie,
- sl. Korečková informovala jednotlivých členov výboru o hospodárskom výsledku za
ubytovacie zariadenie po jednotlivých mesiacoch od poslednej predloženej správy
a to: máj – 44 ubytovaných hosti s tržbou 810 Eur, jún - 19 ubytovaných hostí
s tržbou 550 Eur, júl - 22 ubytovaných hostí s tržbou 1000 Eur, august – 38
ubytovaných ľudí s tržbou 900 Eur, informovala že ubytovanie je využívané
prevažne zahraničnými hosťami,
- diskusia sa viedla v podobnom duchu,
- p. Kopčo informoval prítomných, že vďaka premyslenému návrhu rozvodov
kúrenia v hostely (3 uzatvorené samostatné okruhy), vieme vykurovať v zimnom
období jednotlivé časti ubytovacieho zariadenia podľa potreby.
- p. Raček predložil návrh na uznesenie
Uznesenie č. 5.
Výbor MsO SRZ Košice berie na vedomie správu o hospodárskom výsledku
ubytovacieho zariadenia Hostel SRZ za príslušné obdobie.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté
9. Rôzne
- p. Raček uviedol bod rokovania a otvoril k nemu diskusiu
- p. Kopčo predstavil novú učtovníčku organizácie, ozrejmil, že nie je náš
zamestnanec, ale že je to dohoda medzi organizáciou a s.r.o p. účtovníčky vo
forme účtovných služieb. Účtovníčka je platená za svoje služby vo výške 1100 Eur,
- p. Účtovníčka sa v krátkosti predstavila a informovala o svojej činnosti,
informovala, že stále nie je zaúčtovaný hospodársky výsledok za rok 2016
a navrhla jednotlivé riešenia,
- p. Raček predložil návrh aby sa neprijímalo žiadne uznesenie v tomto bode a aby
sa bod pripravil do najbližšieho rokovania výboru. Poďakoval sa za činnosť p.
účtovníčke načo ona opustila rokovaciu miestnosť,
- p. Fečko mal pripomienky k správe kontrolnej komisie a informoval že je vhodné
dopracovať proces kontrolnej komisie pretože existujúci výklad si niekto môže
vysvetliť tak že aj ústne predvedenie správy je považované za samotnú správu,
-

diskusia sa ďalej viedla s dôrazom na zarybnenie, kde postupne vystúpili p.
Košuth, p. Hudák, p. Pavljuk, p. Kopčo, p. Slašťan, kde záverom bolo, že za
zarybnenie je zodpovedný hospodár keďže je to v jeho kompetencii a nie je
potrebné prijať žiadne uznesenia v tomto duchu,

-

p. Kopčo predložil návrh na uznesenie,
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Uznesenie č. 6.
Výbor MsO SRZ Košice žiada kontrolnú komisiu na predkladanie pripomienok
v písomnej podobe k hospodáreniu MsO SRZ Košice.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté
-

-

-

p. Kopčo informoval o kontrole z Rady SRZ, na základe podania žiadosti
z kontrolnej komisie MsO SRZ Košice. Informoval o jednotlivých výhradách ako
stavebný denník, stavebné povolenie pri stavbe a podobne. Ohradil sa voči
konaniu kontrolnej komisie a prizvukoval, že sme do toho išli všetci ako jeden
tým, tak ho mrzí že jednotliví členovia komisie sa k existujúcim problémom
účelovo a tendenčne,
Diskusia sa ďalej viedla emotívne v tomto duchu,
p. Kopčo predložil návrh na uznesenie,
Uznesenie č. 7.
Výbor MsO SRZ Košice schvaľuje vykonané finančné operácie súvisiace
s prácami prevedenými na nehnuteľnostiach MsO SRZ Košice na Vodnej ulici
a Hrnčiarskej ulici za obdobie 2014 až 2017 a žiada štatutárov organizácie, aby
neodkladne zabezpečili vykonanie odborného posúdenia všeobecnej hodnoty
uvedených stavieb.
Za 8,
Proti 1,
Zdržal 1,
Uznesenie bolo prijaté
p. Kopčo predložil návrh na uznesenie,
Uznesenie č. 8.
Výbor MsO Košice žiada štatutárov organizácie, aby neodkladne zabezpečili
vykonanie odborného posúdenia jednotlivých prác vykonaných na
nehnuteľnostiach MsO SRZ Košice na Vodnej ulici a Hrnčiarskej ulici za obdobie
2014 až 2017 po finančnej stránke.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté

-

p. Kopčo informoval, že sme nemali zúčtované hosťovacie povolenky,
diskusia pokračovala v podobnom duchu,
p. Kopčo predložil návrh na uznesenie,
Uznesenie č. 9.
Výbor MsO Košice schvaľuje vytvorenie fondu hosťovacích povolení na
reprezentačné účely pri plnení úloh MsO SRZ Košice v rozsahu obmedzenom na
50ks ročne.
Za 10,
Proti 0,
Zdržal 0,
Uznesenie bolo prijaté
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-

-

-

-

-

p. Kopčo informoval o možnosti zapojenia sa opäť do vianočných stánkov,
diskusia pokračovala v tomto duchu, predsedníctvo sa zhodlo v pokračovaní akcie,
ktorú si pochvaľuje aj magistrát mesta, p. Kopčo informoval jednotlivých členov
o približných finančných nákladoch potrebných na realizáciu akcie.
p. Fečko navrhol, že ak by bola prípadná extremná strata pri tejto akcii, aby sa v jej
realizácií v budúcnosti nerátalo
p. Podlubný upozornil p. Fečka že ide aj o propagáciu organizácie keďže máme
viac ako 5000 členov a on si pod pojmom extremná strata predstavuje cca
200 000 Eur. Nemali by sme sa správať ako firma ale musíme vyzerať tak že sa
staráme aj o rybárov a nie že sme len organizácia ktorá za každou akciou musí
vidieť zisk.
p. Mlynarčik navrhol aby boli oslovení jednotliví predsedovia obvodov a aby
zabezpečili ľudí na uvedenú akciu
p. Raček predložil návrh na uznesenie
Uznesenie č. 10.
Výbor MsO Košice žiada tajomníka organizácie aby zabezpečil účasť MsO SRZ
Košice na vianočných trhoch.
Za 9,
Proti 0,
Zdržal 1,
Uznesenie bolo prijaté
Diskusia ďalej pokračovala na tému odstrelu kormoránov, kde p. Fečko informoval
prítomných o legislatíve a možnostiach aké má naša organizácia v tejto oblasti.
Navrhoval aby sme postupovali tak ako v minulom roku. Problém bol v tom že
v januári sa vystrieľala skoro celá kvóta na odstrel kormorána. Bol problém aj pri
písaní správ ohľadom počtu odstrelených kormoránov.
Diskusia pokračovala ďalej na tému Miestného rybárskeho poriadku na rok 2018,
kde p. Kopčo informoval prítomných že prvý nástrel je pripravený a v dohľadnej
dobe bude zaslaný všetkým zainteresovaným.

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

Zapísal: Tajomník organizácie (Štefan Kopčo)
Dňa: 15.9.2017
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Príloha č. 1 – prezenčná listina
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