
Z Á P I S N I CA 

Z výročnej členskej schôdze MOSRZ Lipt. Hrádok, konanej dňa 31. marca 2019 

 

 

 

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

začiatku VCS. 

Celkovo členov MO Lipt. Hrádok:449 

Prítomní  členovia aktuálne:161 

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:161 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:161 

VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 rozhodla nasledovne: Členská schôdza MO SRZ LH je 

uznášaniaschopná. Za hlasovalo všetkých 161 prítomných členov. 

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

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

Uznesenie č. 1: VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 schvaľuje zloženie svojho predsedníctva. Za 

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

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

Peter Pajerchin a za členov návrhovej komisie sú zvolení ing. Juraj Vavro starší a Ján Lutica. 

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

Tomáš Messerrschmidt a za členov mandátnej komisie  sú zvolení Milan Žiška a Milan Záborský. 

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

Boroša. 

Hlasovanie: 

Za:161 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:161 

MCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 uznesenie č. 1, jednohlasne schválila. 



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

VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 schvaľuje navrhnutý program VCS v nasledovnom znení: 

08.30 hod. Otvorenie 

08.30 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií  

09.00 hod. Udelenie vyznamenaní členom MOSRZ a uctenie si zosnulých členov 

09.15 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2018  

09.30 hod. Správa hospodára MOSRZ za rok 2018 

09.45 hod. Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2018 

10.00 hod. Správa KRK, DK a RS MOSRZ za rok 2018 

10.15 hod  Prestávka s občerstvením 

10.45 hod     Plán strategických úloh na obdobie 2019 – 2022 

11.00 hod Prezentácia plánu zarybňovania a revírovania 2019 – 2022 

11.15 hod. Diskusia 

11.45 hod. schválenie uznesenia VCS 2019  

12.00 hod.  Záver 

 

Za:161 

Proti:0  

Zdržal sa:0 

Celkovo prítomní:161 

VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 schvaľuje navrhnutý program. 

9:00 hod. Symbolické uctenie zosnulých členov MO SRZ LH 

 

9:10 hod. Odovzdanie vyznamenaní vybraným členom MO SRZ LH 
R. Brodký prečítal zoznam vyznamenaných členov MO. Predseda p. Kurpas spolu s primátorom mesta 

odovzdali pamätné odznaky a diplomy vybraným členom MO za mimoriadne zásluhy v rozvoji 

organizácie. 

S. Jančuška dostal darčekový kôš ako poďakovanie za dlhoročnú prácu v pozícii predsedu MO SRZ LH. 

9:25 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ LH za rok 2018 
R. Brodský odprezentoval v stručnosti aktivity výboru, významné udalosti a činnosti v organizácii MO 

SRZ LH za rok 2018. 

9:35 hod. Správa hospodára: 
Hospodár T. Messerschmidt predniesol správu o činnosti hospodára za rok 2018. Prezentoval 

zarybnenie úlovky ako aj svoje postrehy za uplynulý rok. 



V priebehu prezentácie bolo oznámené, že členovia, ktorý sa dostavili s oneskorením budú mať 

možnosť dopísať sa do prezenčnej listiny cez prestávku s ohľadom na posun času, ktorý v tento deň 

prebehol. 

 

9:40 hod. Správa referenta pre športovú činnosť: 
Prezentácia odprezentovaná podpredsedom na základe neprítomnosti referenta J. Trnku ml. na VCS. 

9:35 hod. Správa KRK a DK: 
Ján Lutica odprezentoval správu KRK a DK. S konštatovaním, že došlo k jednému disc. priestupku 

nášho člena v roku 2018, mimo našich vlastných vôd.  

Vzhľadom na časovú rezervu sa posunul plánovaný termín prestávky. 

 

9:45 hod. Plán strategických úloh pre rok 2019 a návrh rozpočtu: 
Podpredseda predniesol plán strategických úloh pre rok 2019.  

Rozpočet 2018 zhodnotil ako vyrovnaný s prebytkom, ktorý bude investovaný naspäť do zarybnenia 

našich revírov.  

Rozpočet na rok 2019 stanovil ako vyrovnaný. Stanovil rezervu pre mimoriadne udalosti 30 000 € 

z úspor MO. Všetky prebytky z rozpočtu navrhol investovať naspäť do zarybnenia našich revírov.  

Uviedol plán zavedenia novej web stránky 

9:50 hod. Strategický plán zarybnenia a revírovania pre roky 2020 až 2022 
Predseda prezentoval plán v nasledujúcich bodoch: 

-ciele ochrany a zarybňovania  

-ochrana revírov 

-udržanie kvality a kvantity násad 

-spôsoby zarybňovania 

-zvýšenie lovných mier stanovené na: Pstruh potočný:35cm, Lipeň tymiánový:35cm 

-zmena v revírovaní, zavedenie revírov CHAP na Belej aj na Váhu, s prípravou na zriadenie 

chránených rybích oblastí v dĺžke cca 1 km na Váhu aj Belej 

-príprava projektu vlastnej liahne na geneticky kvalitnú násadu 

Prezentácia bola prerušená 30 min. prestávkou na občerstvenie. Po prestávke bol aktualizovaný 

počet prítomných na 183 členov. 

11:20 hod. Príhovor pozvaných hostí:  

 
Prítomní hostia z Lipt Mikuláša, Popradu, Ružomberka a primátor mesta LH sa v krátkosti prihovorili 

členskej schôdzi a zapriali veľa úspechov. Vyjadrili podporu a snahu vo vzájomnej pomoci a spolupráci 

medzi mestom aj miestnymi organizáciami. 

11:30 hod. Diskusia: 
-Predseda oznámil zámer po zavedení novej web stránky ukončiť komunikáciu poštou 



-p. Voskár mal príspevok ohľadom dodržiavania stanov SRZ ohľadom odovzdania povolení 

v stanovenom termíne. Predseda odpovedal a vysvetlil pravidlá a zásady fungovania 

-člen sa opýtal na zdravotný stav rybej obsádky na L. Mare. Odpovedal hospodár a zástupca SRZ 

Diskusia bola ukončená bez ďalších otázok 

11:45 hod. Uznesenie č.3_Hlasovanie  „Odsúhlasenie rozpočtu MOSRZ 2019, plánu 

strategických úloh na rok 2019“: 
Uznesenie č. 3: 

VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 berie na vedomie: 

Strategicky plán revírovania a zarybňovania na obdobie 2020 – 2022 

Plán zarybnenia na rok 2019 

Zároveň VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 schvaľuje: 

Hospodársky výsledok 2018 

Navrhnutý rozpočet na rok 2019 

Plán strategických úloh na rok 2019 

Za:183  

Proti:0  

Zdržal sa:0  

Celkovo prítomní:183 

VCS MOSRZ L. Hrádok konaná 31.3.2019 schvaľuje navrhnuté uznesenie č. 3. 

12:00 hod. Ukončenie VCS: 
Predseda Kurpas poďakoval prítomným za účasť a ukončil VCS. Taktiež pozval prítomných na 

neformálnu časť VCS zameranú na premietaní rybárskych filmov. 

Prílohy zápisnice z VCS MO SRZ LH konanej dňa 31.3.2019: 

 

-Prezenčná listina zúčastnených členov MO SRZ LH 

 
 

 

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

 

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


