
Z Á P I S N I CA 

Z mimoriadnej členskej schôdze MOSRZ Lipt. Hrádok, konanej dňa 23. októbra 2019 

 

 

 

18:00 hod. Zahájenie  mimoriadnej členskej schôdze (ďalej MCS): 
Mimoriadnu členskú schôdzu zahájil L. Kurpas. V stručnosti vysvetlil z akých dôvodov sme sa zišli na 

MCS. J. Lutica informoval o počte účastníkov ku začiatku MCS. 

Celkovo členov MO Lipt. Hrádok:449 

Prítomní  členovia aktuálne:21 

Zhodnotil, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených členov. 

18:05 hod. Hlasovanie o uznášaniaschopnosti: 
Hlasovanie viedol pán Brodský, poučil prítomných o pravidlách uznášaniaschopnosti vyplývajúcich zo 

stanov SRZ a pokračoval  otázkou na prítomných účastníkov, či bude členská schôdza 

uznášaniaschopná, keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

Za:21 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:21 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 rozhodla nasledovne: Členská schôdza MO SRZ LH je 

uznášaniaschopná. Za hlasovalo všetkých 21 prítomných členov. 

18:10 hod. Uznesenie č.1_ Hlasovanie „Odsúhlasenie zloženia predsedníctva MCS, 

zloženia pracovných komisii MCS, zapisovateľa a overovateľa zápisnice “ 
R. Brodský predniesol návrh a vyzval prítomných na prípadné doplnenie kandidátov: 

Uznesenie č. 1: MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 schvaľuje zloženie svojho predsedníctva. 

Za predsedu VCS  je zvolený Ing. Ľudevít Kurpas, za podpredsedu Richard Brodský. 

Zároveň schvaľuje  zloženie návrhovej komisie MCS. Za predsedu návrhovej komisie je zvolený Peter 

Pajerchin a za člena návrhovej komisie je zvolení Juraj Vavro starší. 

Zároveň schvaľuje  zloženie mandátovej komisie MCS. Za predsedu mandátovej komisie je zvolený 

Ján Lutica a za člena mandátnej komisie je zvolení Milan Záborský. 

Zároveň schvaľuje zloženie volebnej komisie. Za predsedu volebnej komisie je zvolený Tomáš 

Messerschmidt a za člena volebnej komisie je zvolený Milan Žiška. 

Zároveň schvaľuje za zapisovateľa Juraja Vavra mladšieho a za overovateľa zápisnice  Jána Boroša. 

Hlasovanie: 

Za:21 

Proti:0 

Zdržal sa:0 



Celkovo prítomní:21 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 uznesenie č. 1, jednohlasne schválila. 

8:50 hod. Uznesenie č.2_Hlasovanie „Odsúhlasenie programu MCS“: 
R. Brodský predniesol návrh na program MCS a vyzval prítomných na prípadné doplnenie: 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 schvaľuje navrhnutý program MCS v nasledovnom znení: 

18.00 hod. Otvorenie 

18.05 hod. Informácie o situácii v SRZ  

18.10 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií 

18.20 hod. Voľba delegátov na XIII. mimoriadny snem SRZ 

18.45 hod. Diskusia 

18.55 hod. Návrh na uznesenie 

19.00 hod. Záver 

 

Hlasovanie 

Za:21 

Proti:0  

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:21 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 schvaľuje navrhnutý program. 

18:20 hod. Uznesenie č.3_Hlasovanie  „Voľba spôsobu vykonania volieb“: 
Uznesenie č. 3: 

Návrh uznesenia: MSC MOSRZ LH konaná 23.10.2019 schvaľuje spôsob vykonania voľby delegátov na 

XIII. mimoriadny snem SRZ. Voľby budú vykonané tajnou voľbou. 

Hlasovanie: 

Za:21  

Proti:0  

Zdržal sa:0  

Celkovo prítomní:21 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 schvaľuje navrhnuté uznesenie č. 3. 

18:20 hod. Správa o podaných návrhoch kandidátov a ich predstavenie 
Predseda volebnej komisie podal správu o podaných prihláškach kandidátov s nasledovným 

obsahom: 

-SRZ nám nariaďuje zvoliť dvoch kandidátov a jedného náhradníka na mimoriadny snem SRZ 



-Celkovo podaných prihlášok bolo 3. Z toho všetky platné. 

-Predseda komisie predstavil jednotlivých kandidátov. Ľ. Kurpas, J. Lutica, P. Pajerchin 

-Predseda komisie v stručnosti vysvetlil metodický pokyn volebného poriadku 

-Na spontánnu výzvu od prítomných členov, každý z kandidátov prestavil hodnoty, ktoré hodlá 

presadzovať na nadchádzajúcom sneme SRZ  

18:20 hod. Voľby  dvoch delegátov na XIII. mimoriadny snem SRZ a jedného 

náhradníka – tajným hlasovaním  

Poprosím predsedu volebnej komisie  o vykonanie tajných volieb. 

Tajné hlasovanie prebehlo bez problémov. 

Vyhlásená krátka prestávka potrebná na spočítanie hlasov 

 

18:40 hod. R. Brodský – vyhlásenie výsledkov volieb dvoch delegátov na XIII. 

mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka  

Poprosím predsedu volebnej komisie o vyhlásenie výsledkov volieb. 

Predseda volebnej komisie oboznámil členskú schôdzu o výsledku volieb prečítaním zápisnice, s 
výsledkom hlasovania. Voľby prebehli bez námietok smerovaných k priebehu volieb. 
 
Voľby dopadli nasledovne: 
 
Kurpas: 20 hlasov  
Lutica: 18 hlasov  
Pajerchin: 3 hlasy  
 

Delegátmi sa stávajú Kurpas a Lutica. Náhradníkom Pajerchin. 

18:40 hod. R. Brodský – hlasovanie o uznesení č.4_„Oboznámenie MCS s  výsledkami 

volieb“ 

Uznesenie č. 4: MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019 berie na vedomie výsledky volieb dvoch 

delegátov na XIII. mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka , predložené predsedom volebnej 

komisie Tomášom Messerschmidtom.  

Hlasovanie: 

Za:21  

Proti:0  

Zdržal sa:0  

Celkovo prítomní:21 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 23.10.2019  berie na vedomie uznesenie č.4.  

 



 

18:45 hod. Vyhlásenie diskusie  

Témami diskusie boli: 

-Projekt ikry v boxoch 

-Nový web MO SRZ 

-Priebeh zarybnenia počas posledného roku 

-Kontrola kvality vody v našich tokoch 

-Výzva k neformálnemu pokračovaniu diskusie po ukončení MCS 

 

18:55 hod. Ukončenie MCS  

 

Predseda MO poďakoval prítomným za účasť na MCS a ukončil ju 

 

Prílohy zápisnice z VCS MO SRZ LH konanej dňa 23.10.2019: 

 

-Prezenčná listina zúčastnených členov MO SRZ LH 
 

 

Zapísal Juraj Vavro ml.        ............................................................. 

 

Overil Ján Boroš                  ............................................................. 

 

Predseda MO SRZ LH Ludevít Kurpas      ............................................................. 

 

Tajomník MO SRZ LH Richard Brodský     ............................................................. 

 


