Slovenský rybársky zväz  Mestská organizácia Levice
ul. J. Kollára 28, 934 05 L E V I C E

UZNESENIE ČS A MK SRZ MsO Levice

členská schôdza a Mestská konferencia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
Levice konaná dňa 22. apríla 2018

A. SCHVAĽUJE:
1. Právoplatnosť a uznášaniaschopnosť členskej schôdze v zmysle § 14 ods.3
písm.c Stanov SRZ.

2. Návrh výboru SRZ MsO Levice, že všetci prítomní členovia sú zároveň
delegátmi Mestkej konferencie.

3. Program členskej schôdze.

4. Pracovné predsedníctvo, mandátovú komisiu a návrhovú komisiu.

5. Správu o činnosti SRZ MsO Levice za r. 2017 prednesenú predsedom p.
Barcíkom.

6. Správu o hospodárení SRZ MsO Levice za r.2017 vypracovanú účtovníčkou
SRZ MsO Levice a prednesenú predsedom KK SRZ MsO Levice p.
Ing.Tomašovským

7. Rozpočet organizácie SRZ MsO Levice na r. 2018 vypracovaný účtovníčkou
SRZ MsO Levice a prednesený predsedom KK SRZ MsO Levice p.
Ing.Tomašovským.

8. Správu kontrolnej komisie o hospodárení SRZ MsO Levice za r. 2017
a správu k rozpočtu SRZ MsO Levice na r. 2018 vypracované a prednesené
predsedom KK p. Ing. Tomašovským.
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9. Členskú povinnosť odpracovať 8 hodín pre potrebu organizácie. Táto
povinnosť sa dotýka všetkých členov nad 18 rokov veku. Brigádnická
povinnosť sa vzťahuje aj na dôchodcov do 65 rokov veku. Brigádnická
povinnosť sa nvezťahuje na dôchodcov na plnom invalidnom dôchodku, ŤZP.
Pri neodpracovaní členskej povinnosti je dotknutý člen povinný uhradiť za
neodpracovanú brigádnickú povinnosť sumu 30,- € na zarybnenie. Aby sa
členovi, ktorý odovzdá 2% dane pre organizáciu min. v hodnote brigády,
uznalo odpracovanie členských povinností za príslušný rok. Odpracovanie
brigády je možné nahradiť obilím v množstve 150 kg.
úloha trvalá
10. Dobrovoľné odovzdanie 3kg suchého chleba pre potreby kŕmenia rýb
v chovných nádržiach.
úloha trvalá

11. Zápisné pre nových členov nasledovne: pre dospelých 80,-€, pre mládež 20,€ a pre deti 5,-€.
úloha trvalá
12. Pri neodovzdaní „Prehľad o úlovkoch“, v termíne do 15.
januára nasledujúceho roka, nevydať povolenie na rybolov v zmysle Vyhlášky
185/2006 Z.z. § 14 odst. 16.
Pokiaľ však takýto člen požiada o vydanie povolenia na rybolov je povinný
uhradiť čiastku vo výške zápisného ako nový člen .
úloha trvalá
13. Schvaľuje, aby sa zľavy z miestnych kaprových povolení udeľovali iba pre ženy
a členov RS.
úloha trvalá

14. Schvaľuje vydanie miestneho povolenia na vody kaprové pre členov ŤZP –
vozíčkar a členov nad 80 rokov veku zdarma. Podmienkou na vydanie
povolenia zdarma u členov nad 80 rokov je však min. dĺžka členstva 20 rokov
úloha trvalá
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15. Schvaľuje systém pozývania na ČS a MK, odovzdaním pozvánky členovi pri
platení si členských povinností, formou oznamu vo vývesných skrinkách a na
stránke www.srzlevice.sk, aj do budúcnosti.
úloha trvalá

16. Schvaľuje poplatok na náklady spojené so skúškami 5,-€ , ktorý nový člen
uhrádza pri preberaní prihlášky, literatúry a nahlásenia sa na termín skúšky.
úloha trvalá

17. Schvaľuje, zákaz lovu rýb na pozemkoch ohradených až k vode, bez možnosti
voľného prístupu a prechodu (nie prejazdu) min. o šírke 5 m od brehovej čiary.
Pri porušení tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om) takéhoto pozemku
a loviacim rybárom z takto ohradeného pozemku povolenie na rybolov na
jeden rok. Opakovaným porušením tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om)
takéhoto pozemku a loviacim rybárom z takto ohradeného pozemku povolenie
na rybolov na dobu troch rokov.
úloha trvalá

18. Schvaľuje, aby vlastníkom pozemkov, ktorí sprístupnia svoje pozemky a sú
členmi našej organizácie, priznať odpracovanie členských povinností za
kosenie a udržiavanie pobrežného pásma pri svojom pozemku.
úloha trvalá

19. Schvaľuje návrh nových Stanov SRZ, ktoré Rada SRZ prijala na zasadnutí
svojim uznesením a návrh, bol predložený na Mimoriadnom sneme SRZ dňa 1.
októbra 2016. Nakoľko neboli podané žiadne pripomienky členovia MsO
Levice súhlasia s návrhom nových stanov bez pripomienok.

20. Schvaľuje správu volebnej komisie o voľbách členov výboru, Kontrolnej
komisie a kandidátov na XII. Snem SRZ.
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B UKLADÁ:
Výboru Mestskej organizácie SRZ Levice
1. Naďalej ponechať v platnosti členské pracovné povinnosti a pri ich
neodpracovaní postupovať v zmysle tohto uznesenia.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá

2. Mestská organizácia a jej výbor sú oprávnené stanoviť, že zle alebo nesprávne
vyplnené prehľady o úlovkoch alebo prehľady o úlovkoch odovzdané
po 15.januári nebudú brané do úvahy a takémuto členovi nebude vydané
povolenie na rybolov v zmysle Vyhlášky č.185/2006 Z.z. § 14, odst.16.
Pokiaľ však člen požiada o vydanie povolenia na rybolov je povinný uhradiť
čiastku vo výške zápisného ako nový člen .
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá

3. Pokiaľ sa niektorý člen rozhodne prestúpiť do inej organizácie, evidenčná
karta s potvrdením a výstupná pečiatka do členského preukazu sa mu môžu
vydať až po splnení si svojich členských povinností voči SRZ MsO Levice t.j.
odpracovanie prípadne úhrada za neodpracovanú brigádu.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá
4. Pri prestupe člena z inej organizácie do našej organizácie, musí si dotyčný
člen podať v zmysle „Stanov SRZ“ písomnú žiadosť na výbor SRZ MsO
Levice. Prestup je možný iba za podmienky, že dotyčný zmenil trvalé
bydlisko do územnej pôsobnosti SRZ MsO Levice, súhlase s prestupom
jeho pôvodnej organizácie, dokladovaní svojej rybárskej bezúhonnosti
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a uhradenie zápisného v hodnote 80,- €. O jeho prijatí resp. neprijatí do
radov členstva SRZ MsO Levice rozhodne výbor SRZ MsO Levice.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá
5. Ponechať naďalej v platnosti dobrovolné odovzdanie 3 kg suchého chleba,
ktorý sa môže v takom istom množstve nahradiť zrninami, šrotom,
strúhankou..
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá

6. Nevydávať hosťovacie povolenia na rybolov na VN Bátovce , VN Kozárovce ,
VN Devičany , VN Drženice a Mýtne Ludany .
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá

7. Vzhľadom na rozsiahlu členskú základňu a nedostatok vodných plôch, nových
členov SRZ MsO Levice prijímať iba z jej územnej pôsobnosti a nezasahovať
do územnej pôsobnosti iných organizácií.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá

8. Zabezpečiť predaj povolení na rybolov a úhradu členských poplatkov pre r.
2019, pre záujemcov z radov členstva, aspoň v jednom úradnom dni v mesiaci
december 2018
Podmienkou pre vydanie povolenia je však súčasné odovzdanie vyplneného
prehľadu o úlovkoch za r. 2018.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
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úloha trvalá

9.

Organizovať v zmysle Zákona o rybárstve pred zahájením sezóny nasledovné
preteky:
a. na VN Bátovce 6.mája 2018 zahajovacie preteky
b. na VN Bátovce 13.mája 2018 výjazdové zasadnutie výboru SRZ
MsO Levice spojené s pretekmi členov výbor, KK a DK
c. na VN Bátovce 12. mája 2018 preteky RS
d. na VN Kozmálovce - jazierko 9. júna 2018 preteky detí

zodpovedný výbor SRZ MsO Levice

10. Člen SRZ MsO Levice, ktorý sa dopusti priestupku voči rybolovnému
poriadku a ktorý priestupok prejednávala disciplinárna komisia alebo štátna
polícia a za ktorý bolo udelené právoplatné disciplinárne opatrenie, musí sa
podrobiť novému preskúšania zo „Zákona o rybárstve a jeho vykonávacej
vyhlášky“ a súvisiacich predpisov. Povolenie na rybolov mu môže byť vydané
až po úspešne absolvovanom preskúšaní.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha trvalá
11. Pravidelne raz za štvrťrok uskutočniť kontrolu hospodárenia ako aj
prejednávať plnenia uznesenia výročnej členskej schôdze a Mestskej
konferencie SRZ MsO Levice.
zodpovedný výbor SRZ MsO Levice
úloha: jedenkrát za štvrťrok
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C.BERIE NA VEDOMIE:
1. Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačního a športového rybárstva na
Slovensku. Že v súčasnosti prebieha zberanie podpisov na petičné hárky a je
spustená aj webová stránka věnovaná výhradne petícii zarybarstvo.sk, na
ktorej sa dá hlasovať elektronicky.

2. Skorší lov kapra od 15.mája 2018 na VN Bátovce, VN Kozárovce, VN
Tekov, VN V.Kozmálovce, podľa udelenej výnimky od MŽP SR na tri roky.
Lov ostatných druhov rýb, ktoré nie sú v tom čase hájené je povolený.

D.DOPORUČUJE:
1. Členská schôdza doporučuje členskej základni prijať zásadu, že po zarybnení
vôd dravými druhmi rýb, t.j. šťukou, zubáčom, sumcom, boleňom, mieňom,
prípadne inými druhmi dravých rýb, ktoré nedosahujú lovnú mieru a sú
v ročnom a vyššom rastovom štádiu, loviť tieto druhyrýb z dôvodu ich
ochrany iba prívlačou a nie na mŕtvu a živú rybku. Tento spôsob lovu dravých
druhov rýb realizovať po dobu 30 dní po zarybnení.

2. Členská schôdza doporučuje členskej základni prijať zásadu, že uloveného
kapra nad 70 cm by bolo vhodné pustiť späť do vody. Takýmto spôsobom by
sa zabezpečili kapitálne úlovky.

Účinnosť uznesenia začína schválením ČS a MK SRZ MsO Levice.

Schválené: za 144

predseda
Pavol BARCÍK

proti : 0

zdržal sa : 0

tajomník
Attila HAMRAN

