
Z Á P I S N I CA 

Z výročnej členskej schôdze MOSRZ Lipt. Hrádok, konanej dňa 18. júla 2021 

 

 

 

8:30 hod. Zahájenie výročnej členskej schôdze (ďalej VČS): 
Výročnú členskú schôdzu zahájil L. Kurpas. T. Messerschmidt informoval o počte účastníkov k 

začiatku VČS. 

Celkovo členov MO Lipt. Hrádok (s právom hlasovať):368 

Prítomní  členovia aktuálne:62 

8:45 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:62 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 rozhodla nasledovne: Členská schôdza MO SRZ LH je 

uznášaniaschopná. Za hlasovalo všetkých 62 prítomných členov. 

8:45 hod. Uznesenie č. 1_ Hlasovanie „Odsúhlasenie zloženia predsedníctva VČS, 

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

Uznesenie č. 1: VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje zloženie svojho predsedníctva. Za 

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

Zároveň schvaľuje zloženie návrhovej komisie VČS. Za predsedu návrhovej komisie je zvolený Ing. 

Peter Pajerchin a za členov návrhovej komisie sú zvolení Ján Boroš a Ján Lutica. 

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

Tomáš Messerschmidt a za členov mandátnej komisie  sú zvolení Milan Žiška a Ľubomír Kordoš. 

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

Boroša. 

Hlasovanie: 

Za:62 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 uznesenie č. 1, jednohlasne schválila. 



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

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnutý program VČS v nasledovnom znení: 

08.30 hod. Otvorenie 

08.30 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií  

08.45 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ za rok 2020  

09.00 hod. Správa hospodára MO SRZ za rok 2020 

09.15 hod. Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MO SRZ za rok 2020 

09.30 hod. Správa KRK, DK a RS MO SRZ za rok 2020 

09.45 hod  Plán zarybňovania na obdobie 2021 

10.00 hod     Plán strategických úloh a návrh rozpočtu na obdobie 2021 

10.15 hod Prestávka 

10.30 hod Prezentácia projektu liahne 

11.00 hod. Diskusia 

11.20 hod. Prijatie uznesení  

11.45 hod.  Záver VČS 

 

Za:62 

Proti:0  

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:62 

VČS MOSRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnutý program. 

9:10 hod. Symbolické uctenie zosnulých členov MO SRZ LH 

 

9:15 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ LH za rok 2020 
R. Brodský odprezentoval v stručnosti aktivity výboru, významné udalosti a činnosti v organizácii MO 

SRZ LH za rok 2020. 

9:25 hod. Správa hospodára: 
Hospodár T. Messerschmidt predniesol správu o činnosti hospodára za rok 2020. Prezentoval 

zarybnenie úlovky ako aj svoje postrehy za uplynulý rok. 

9:35 hod. Správa referenta pre športovú činnosť: 
Prezentácia odprezentovaná podpredsedom MO SRZ na základe neprítomnosti referenta J. Trnku ml. 

na VČS. 

9:45 hod. Správa KRK a DK: 
Ján Lutica odprezentoval správu KRK a DK. S konštatovaním, že nedošlo k disc.  ani iným priestupkom. 



9:55 hod. Plán zarybňovania na obdobie 2021: 
T. Messerschmidt odprezentoval plán zarybnenia na obdobie roku 2021. 

10:05 hod. Plán strategických úloh pre rok 2021 a návrh rozpočtu: 
Podpredseda MO SRZ P. Pajerchin predniesol plán strategických úloh a zhodnotil hospodárenie 

v roku 2020 a predstavil návrh rozpočtu na obdobie roku 2021.  

10:15 hod. Prestávka 
 

10:30 hod. Prezentácia projektu liahne: 
Hospodár T. Messerschmidt odprezentoval pokroky v projekte liahne MO SRZ LH. Konštatoval, že 

projekt je komplikovanejší ako predpokladal a bude na ňom ešte potrebné množstvo práce. Vyzval 

tiež členskú  schôdzu na pomoc v prípade, že má niektorý z členov informáciu o vhodnom pozemku 

na stavbu liahne. Prezentáciu ukončil konštatovaním, že problematikou liahne sa bude výbor 

zaoberať aj v nasledujúcom období. 

10:45 hod. Diskusia: 
Členská schôdza sa pýtala a členovia výboru odpovedali/diskutovali na nasledujúce témy: 

-zarybnenie inými druhmi rýb ako je pstruh a lipeň 

-či MO hrozí sankcia ak nezarybníme minimálnym požadovaným množstvom násady lipňa 

-či je možné pracovať na tom aby k našim revírom pribudol aj Čierny prípadne Biely Váh 

-ako bude fungovať nová emailová/webová komunikácia 

-téma účasti na VČS ako náhrady za odpracovanú brigádu 

-predsedníctvo oboznamuje VČS o obsahu balíku organizačných uznesení 

Diskusia bola ukončená bez ďalších otázok. 

10:55 hod. Uznesenie č. 3_Hlasovanie  „Návrh hlavných úloh a rozpočtu na rok 2021 

a návrh balíku organizačných uznesení.“: 
Uznesenie č. 3: 

VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 berie na vedomie: 

Plán zarybnenia na rok 2021 

Zároveň VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje: 

Navrhnutý rozpočet na rok 2021 

Plán strategických úloh na rok 2021 

Balík navrhovaných organizačných uznesení v nasledovnom znení: 

Uznesenie č. 1: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jedinú komunikačnú platformu medzi 

výborom MO SRZ a členskou základňou MO SRZ webovú stránku www.mosrzlh.sk. Všetkým členom, 

ktorí budú mať v databáze evidovanú emailovú adresu budú automaticky zasielané všetky novinky 

zverejnené na webovej stránke. Uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Uznesenie č. 2: 



Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 berie na vedomie, že výročnú členskú schôdzu alebo 

mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor MOSRZ najmenej 15 dní vopred s uvedením programu 

rokovania. Zároveň VČS konaná 18.7.2021 súhlasí s formou zvolania VČS výlučne prostredníctvom 

webovej stránky MO SRZ LH, pričom pozvánka bude uložená v sekcii Aktuality na webe MO SRZ LH. 

Takto zvolaná VČS je považovaná za schôdzu riadne zvolanú. Uznesenie nadobúda platnosť od 

1.1.2022. 

Uznesenie č. 3: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob zasielania a vybavenia 

žiadostí formou webovej stránky www.mosrzlh.sk, na adrese https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-

clenov/sprava-clenstva/. Uznesenie sa týka žiadosti o prijatie za člena, žiadosti o prerušenie členstva, 

žiadosti o prestup z MO SRZ LH a o prestup do MO SRZ LH, pričom celá komunikácia bude prebiehať 

elektronicky. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

NÁVRH ORGANIZAČNÝCH UZNESENÍ: 

Uznesenie č. 4: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob objednania 

cenín MO SRZ LH formou webovej stránky www.mosrzlh.sk. Na adrese 

https://obchod.mosrzlh.sk/povolenky/. Uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022 

Uznesenie č. 5: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 schvaľuje ako jediný možný spôsob nahlasovania sa na 

brigády organizované výborom MO SRZ LH formou webovej stranky www.mosrzlh.sk. na adrese 

https://mosrzlh.sk/sk/plan-brigad-mo-srz-liptovsky-hradok/ s prihliadnutím na pravidlá organizácie 

brigád popísaných na uvedenej adrese. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Uznesenie č. 6: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 ruší s platnosťou k 31.12.2021 uznesenie č.13 prijaté na 

Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 19.08.2018. 

V znení: 

MČS MO SRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.8.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej členskej 

schôdzi organizovanej MO SRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť na brigáde v 

prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po skončení výročnej 

členskej schôdze. 

Uznesenie č. 7: 

Výročná členská schôdza konaná 18.7.2021 berie na vedomie, že podľa platných stanov SRZ už nemá 

člen SRZ povinnosť sa zúčastňovať na VČS, ale len právo. Z tohto dôvodu VČS ruší možnosť započítať 

si jednu odpracovanú brigádu formou účasti na VČS. Toto uznesenie nadobúda platnosť od 1.1.2022. 

Za:57  

Proti:0   

Zdržal sa:0  

Celkovo prítomní:57 



VČS MO SRZ L. Hrádok konaná 18.7.2021 schvaľuje navrhnuté uznesenie č. 3. 

11:10 hod. Ukončenie VČS: 

 
Predseda Ľ. Kurpas poďakoval prítomným za účasť a ukončil VČS. 

 

Prílohy zápisnice z VČS MO SRZ LH konanej dňa 18.7.2021: 

 

- Prezenčná listina zúčastnených členov MO SRZ LH 

 
 

Predseda Ľudevít Kurpas ............................................................. 

 

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

 

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


