Koncoročná správa predsedu MsO SRZ Hlohovec za rok 2018

Dňa 25. 8. 2018 sa konala mimoriadna členská schôdza spojená s voľbou
výkonného výboru (ďalej VV) na funkčné obdobie 2018 - 2022.
Od tohto dátumu pracuje VV v úplne novom zložení .
Ešte raz ďakujem všetkým voličom, ktorí nás prišli podporiť vo voľbách
a za celý nový výbor povedať, že sa budeme snažiť čo najlepšie
a najzodpovednejšie starať o naše revíry, ako i hospodárenie v našej
organizácii.
Na prvom výbore sme si rozdelili prácu a s každým členom výboru som
doteraz nadmieru spokojný.
Na rozdiel od minulosti, kedy naše schôdze prebiehali v duchu arogancie,
panovačnosti a opovrhovania novými členmi, je atmosféra a komunikácia na
našich schôdzach priateľská.
Finančná správa za rok 2018 a plán hospodárenia na rok 2019:
1. Rybársky pravodaj bude vychádzať v jednoduchšej a lacnejšej verzii, tým sa
ušetrí cca 2 500 €.
2. Zrušením jarného kŕmenia liečivom rupín (ak je násada zdravá, nie je to
potrebné) sa ušetrí cca 2 500 €.
3. Rozpočet k 90. výročiu SRZ v Hlohovci (oslava a občerstvenie) bol zmenený
z pôvodných 5 500 € na cca 1 500 €, čím sa ušetrí cca 4 000 €.
4. Brigádnický odbor:
- občerstvenie pre brigádnikov sa bude zabezpečovať len formou pitného
režimu (úspora cca 800 €)
- nákup mobiliáru na preteky bol zrušený (úspora cca 1 600 €)
- nákup drobného DHIM taktiež zrušený (úspora cca 650 €)

- zabezpečovanie OOPP pre brigádnikov taktiež zrušené nakoľko boli získane
sponzorsky (úspora cca 350 €)
5. Výška dotácie pre športové družstvá bola zmenená z pôvodných 8 000 €, na
príspevok vo výške 500 € pre každé družstvo (výška úspory cca 6 500 €).
6. Rozpočet kancelárie bol znížený z pôvodných 2 200 € na 1 200 €, čím sa
ušetrí cca 1 000 €.
7. Velitelia skupín rybárskej stráže si neúčtovali cestovné náklady pri
spoločných kontrolách a tým ušetrili cca 800 €.
8. Od roku 2019 je 2% daň dobrovoľná a účasť na brigáde povinná, poplatok za
neúčasť bol stanovený na 15 €, a z toho vyplýva predpokladaný nárast príjmu
do pokladne za neodpracované brigády na cca 3 500 €.
9. Rozpočet rybárskeho hospodára bol znížený o cca 1 000 €.
10. Rozpočet na koncoročné odmeny pre VV,KK a DK bol znížený o cca 2 500 €.
11. Každoročným sponzorským darom vo forme 800 kg kapra od firmy DENAS
Studenka bol v mesiaci 11/2018 zarybnený revír Drahovce 2 (doteraz bola ryba
rozdelená medzi sponzorov a VV).
Takže celková úspora nákladov by mohla dosiahnuť výšku cca 24 200 €
a predpokladaný príjem za brigády je cca 3 500 €, čo je spolu cca 27 700 €.
Nadobudnuté finančné prostriedky má nový VV v pláne investovať na:
- Riadne, kvalitné a celoplošné zarybnenie všetkých revírov patriacich do
nášho SRZ MsO Hlohovec.
- Nadobudnutie pozemkov pod vodnými plochami do vlastníctva SRZ MsO
Hlohovec, aby sa predišlo ich odkúpeniu do súkromného vlastníctva
- Potreby organizácie, ktoré budú podliehať riadnemu schvaľovaciemu
procesu VV
Toto zníženie nie je jednorazové a verím, že s riadnym a úsporným
hospodárením sa nám podarí tento trend udržať.
Na záver veľmi pekne ďakujem všetkým členom výboru, rybárskej stráži,
kontrolnej komisii a disciplinárnej komisii. Verím, že aj v ďalšom roku bude
naša spolupráca minimálne na takej úrovni ako doteraz.
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