Správa o činnosti výboru v roku 2016

V roku 2016 výbor MO Šamorín zasadal v zmysle plánu výborových schôdzí celkovo 10krát.
1. schôdza výboru sa uskutočnila 11.1.2016 na ktorej bola hlavným bodom príprava VČS.
2. schôdza výboru sa uskutočnila 16.2.2016. Na tejto schôdzi prebehlo vyhodnotenie VČS.
Bol prejednaný plán zarybnenia. Prerokovaný postup pri uzatvártaní zmluvy
s Hydromelioráciami š.p.. Riešený bol predaj hosťovacích povolení, resp. ich nedodanie
z Rady.
3. schôdza výboru sa uskutočnila 15.3.2016. Bol doriešený predaj hosťovačiek, povolenia
dorazili dodatočne. Pokračovalo riešenie nájmov pozemkov s Hydromelioráciami, naše
pripomienky neboli zapracované do návrhov zmlúv tak ako bolo dohodnuté. Dohodnuté boli
termíny rybárskych pretekov. Bola prejednaná požiadavka zo zväzu telesne postihnutých
rybárov o možnosti usporiadania pretekov priesakovom kanály, časť B (Lagúna). Táto bola
zamietnutá z dôvodu legislatívnych prekážok (žiadaný termín 30.4.2016). Prtedseda
informoval o porade podunajských organizácií v DS, kde sa zástupcovia zhodli na potrebe
lepšej ochrany Dunaja a záujme ZO vypomôcť Rade pri tejto činnosti.
4. schôdza výboru sa uskutočnila 12.4.2016. Pokračovala príprava rybárskych pretekov.
Zmenený termín žiadosti na preteky zdravotne postihnutých na 1.5.2016. Žiadosti bolo
vyhovené. Zo strany hospodára bola podaná správa o zarybnení. Členovia výboru boli
informovaný o progrese pri uzatváraní zmlúv s Hydromelioráciami.
5. schôdza výboru sa konala 10.5.2016. Výbor sa zaoberal vyhodnotením rybárskych
pretekov. Bola doriešená niekoľko ročná pohľadávka ktorú voči nám evidovala Rada SRZ.
Bol dosiahnutý pokrok pri uzatváraní zmluvy s Hydromelioráciami, cena za tieto nájmy
425,11€ Blatná n/O, 626,19 Šámot.
6. schôdza výboru sa konala 15.6.2016. Bola prerokovaná dohoda o ochrane priľahlých
Dunajských revírov. Podpísanie bolo zamietnuté ako bezpredmetné.
7. schôdza výboru sa uskutočnila 19.9.2016. Bola prerokovaná sťažnosť nášho člena na
obmedzenie výkonu rybárskeho práva na štrkovisku Kvetoslavov, ktorá nám bola odstúpená
z Rady. Po kontaktovaní majoritného vlastníka pozemkov pod vodnou plochou bolo
konštatované, že on nikoho neobmedzuje, s MO má dobré vzťahy. Bol prerokovaný návrh
jesenného zarybnenia. Vzhľadom na nízku účasť na brigádach bolo jednohlasne odsúhlasené
zvýšenie pokuty za neodpracovanú brigádu na 30€ od roku 2018. Bol podaný návrh na
zvýšenie ceny členskej známky na 27€. Toto bolo odsúhlasené pomerom 5 za, 1 zdržal sa, 1
neprítomný.
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8. schôdza výboru sa uskutočnila 13.10.2015. Riešenie bežnej agendy.
9. zasadnutie výboru sa konalo 9.11.2016. Výbor zobral na vedomie vykonanie jesenného
zarybnenia. Boli schválené odmeny funkcionárov za činnosť vo výbore.
10. výborová schôdza sa uskutočnila 14.12.2016. Výbor a vedúci RS boli informovaný
o uzatvorení zmluvy o ochrane Dunaja v roku 2017, dodatočnom zarybnení pleskáčom. Bol
stanovený začiatok predaja povolení na 23.12.2016, aby bol umožnený nákup ešte pred
vianočnými sviatkami. Zmenené termíny vydávania povolení. Bol stanovený rozvrh
výborových schôdzí na rok 2016. Boli stanovené termíny VČS a brigád.
Okrem spomenutých činností sa výbor zaoberal kontinuálne riešením ekonomickoprevádzkových otázok organizácie, avšak nie je možné v rozsahu tejto správy venovať sa
každému problému, ktorý bolo nutné riešiť počas hodnoteného obdobia. Na každej schôdzi sa
členovia výboru navzájom informovali o priebehu plnenia predchádzajúcich úloh
a skutočnostiach ktoré nastali medzi zasadnutiami výboru.
Počas roka 2016 sa uskutočnili 2 mimoriadne výborové schôdze v dňoch 1.3.2016 a 8.3.2016
na ktorých sa riešilo zapojenie MO Šamorín do tendra na predaj pozemkov kolo štrkoviska
Mliečno, ktorý vyhlásil š.p. Hydromelirácie. Bolo dohodnuté, že sa zapojíme s ponukou
35 000,- €. Táto ponuka nebola úspešná a pozemky boli predané súkromnému investorovi.
Táto problematika bola následne riešená aj na riadnych schôdza výboru s tým, že bude
oslovený úspešný uchádzač so záujmom uzatvoriť nájomné zmluvy a zachovať výkon
rybárskeho práva pre MO. Rokovania boli veľmi komplikované kvôli časovej
zaneprázdnenosti nového majiteľa. Nakoniec bolo dohodnuté, že sa uzatvorí nájomná zmluva,
keď bude na katastri zapísaný prevod na nového majiteľa. K dnešnému dňu zmluva nebola
podpísaná, nakoľko oficiálne je ako majiteľ na katastri stále uvedený Hydromeliorácie š.p.
V každom prípade zo strany nového majiteľa bola prejavená vôľa min. v nasledujúcich 2
rokoch ponechať výkon rybárskeho práva MO Šamorín. Situácia bude naďalej riešená.
2 mimoriadne výborové schôdze sa taktiež uskutočnili v dňoch 11.8.2016 a 26.10.2016
k riešeniu situácie kolo Lagúny v Čilistove. Touto problematikou sme sa taktiež vo veľkom
rozsahu zaoberali na každom jednom riadnom zasadnutí výboru. Počas celého roka sme
vyvíjali rôzne aktivity na zabránenie protiprávneho konania zo strany hotela Kormorán
a umožneniu výkonu rybárskeho práva našim členom. Proti obmedzovaniu lovu na krátky
úsek z Dunajskej strany bol podaný 3.2.2016 návrh na predbežné opatrenie, ktorým by bolo
hotelu Kormorán zabránené vyháňať rybárov od vody. Tomuto podaniu bolo vyhovené.
Následne bolo v odvolacom konaní predbežné konanie zamietnuté, z dôvodu, že konflikty sa
tu dejú už niekoľko rokov a teda situácia nie je natoľko akútna aby ju bolo treba riešiť
predbežným opatrením. Taktiež sme sa intenzívne zaoberali možnosťou prepojenia
ľavostranného priesakového kanála s Lagúnou na hornom konci. Túto možnosť sme nakoniec
predbežne zamietli, keďže riešenie je komplikované, finančne a administratívne náročné.
Najschodnejšou cestou sa zdalo nadobudnutie spoluvlastníckeho práva k pobrežným
pozemkom darovaním od p. Forgáča, ktorý je naším členom. Táto cesta bola zablokovaná
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katastrálnym úradom v Dunajskej Strede. Následne sme pristúpili k odkúpeniu
spoluvlastníckeho podielu od p. Itany Samira. Investícia bola vo výške 5434,-€. Po zapísaní
podielu sme v tomto roku zaslali list hotelu Kormorán so žiadosťou o odstránenie stavieb,
resp. vyvolaní rokovania o zachovanie rybárskeho práva v prospech SRZ.
V auguste 2016 nám bolo doručené rozhodnutie najvyššieho súdu o zamietnutí podania SRZ –
Rada Žilina a MO SRZ Šamorín, ktorým sme sa dožadovali pribratia za účastníkov konania
ešte v roku 2015 v ktorom sa rozhodovalo o tom či Lagúna je vodným tokom, alebo nie. Súd
rozhodol, že konania sa nemôžeme zúčastniť, keďže to či vodná plocha je, alebo nie je
vodným tokom nemá vplyv na výkon rybárskeho práva. O tom ako takéto rozhodnutie nemá
vplyv sme sa mohli presvedčiť po doručení rozsudku, keď hotel Kormorán začal okamžite
podnikať kroky na pridelenie výkonu rybárskeho práva vo svoj prospech. Jedným z krokov
bola žiadosť o uzatvorenie finančného vyrovnania medzi hotelom Kormorán a SRZ – Rada
Žilina. Následne sme boli Radou požiadaný o poskytnutie podkladov oblastnému ichtyológovi
p Seemannovi, ktorý vyčísli hodnou obsádky podľa príslušnej smernice. Rokovanie k tejto
požiadavke prebehlo na mimoriadnom výbore 26.10.2016 za prítomnosti p Seemanna a p.
Ing. Javora. Na tomto rokovaní boli oblastnému ichtyológovi odovzdané výkazy o zarybnení
a o úlovkoch na Lagúne. Taktiež bolo dohodnuté, že o uzatvorení dohody o finančnom
vyrovnaní rozhodne Rada na svojom decembrovom zasadnutí na ktoré budú prizvaný aj
zástupcovia MO SRZ Šamorín. Hodnota obsádky bola vyčíslená na cca. 2400,- €. Na
zasadnutí Rady sme požiadali členov Rady o neschválenie dohody o finančnom vyrovnaní.
Dôvodom je nemožnosť podnikania ďalších právnych krokov v záujme zachovania
rybárskeho práva v prospech SRZ, ak by takáto dohoda bola podpísaná. Členovia Rady nás
v tomto jednohlasne podporili. 22.12.2016 bolo vydané rozhodnutie MŽP o odňatí rybárskeho
revíru Dunaj č.3, ľavostranný priesakový kanál, časť B – Lagúna a pridelení tejto vodnej
plochy Hotelu Kormorán Slovakia, s.r.o. Následne bol, už v roku 2017, podaný rozklad proti
tomuto rozhodnutiu. Výsledok ku dnešnému dňu nie je známy. Nakoľko rozhodnutie
nenadobudlo právoplatnosť ku dnešnému dňu je možné na Lagúne loviť ryby s platným
povolením.
Okrem zasadnutí výboru sa štatutárni zástupcovia a rybársky hospodár zúčastňovali krajských
aktívov.
Aktív 20.4.2016 zvolal viceprezident za TT kraj Ing. Mišech. Na aktíve boli podané
informácie o zarybňovaní revírov Rady, konsolidácii hospodárenia Sekretariátu, príprave
návrhu rybárskeho zákona. Malo by prebehnúť preškolenie RS na krajskej úrovni.Tajomník
informoval o účasti na výstavách, pripravovanej TV relácii a zámere riešiť prístup k revírom
so ZMOS-om. ZO boli informované o pridelených dotáciách z rezortu MŽP, rozsiahla
diskusia prebehla hlavne k projektu biologického odbahnenia.
Aktív 21.11.2016 zvolal viceprezident za TT kraj Ing. Mišech. Venoval sa pracovným
otázkam. Zúčastnení boli informovaní o činnosti Rady, hospodárení Sekretariátu a podaných
žiadostiach na dotácie. Na tomto aktíve sa prijali 2 zásadné uznesenia, v jednom vyjadrujú
organizácie TT kraja podporu MO SRZ Šamorín v boji za zachovanie Lagúny v revírovaní
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SRZ. V Druhom odporúčajú členským schôdzam prerokovať cenu a rozsah platnosti povolení
na rybolov. K tomuto bodu sa vrátime v rôznom.
Zástupcovia MO sa taktiež zúčastnili rybárskych pretekov funkcionárov Trnavského
a Nitrianskeho kraja.

Zhrnutie:
Výbor pracoval v kompletnom zložení v prospech MO Šamorín. Zabezpečil každoročné akcie
pre členov MO a reprezentovanie MO voči ostatným organizáciám a vrcholným orgánom
zväzu. Zabezpečoval udržiavanie poriadku okolo vôd v rámci možností dobrovoľníckej
činnosti. Pokračovala úprava okolia štrkoviska v Mliečne. V tejto súvislosti súvislosti musím
konštatovať, že sytuácia s brigádami sa oproti minulému roku nezmenila a bude potrebné aby
sa tým výbor koncepčne zaoberal, napríklad aj cestou obmedzení počtu ľudí na novembrovej
brigáde, kde sa dlhodobo zúčastňuje najviac členov a naopak uprostred roka nie je takmer
možné zabezpečiť základné činnosti. Na základe toho sa výbor dohodol na otvorení možnosti
odpracovať si brigádu aj mimo určených termínov, podľa možností jednotlivých členov.
Takúto brigádu si bude potrebné dohodnúť individuálne vopred, jej termín ako aj náplň.
V tejto súvislosti treba kontaktovať predsedu, resp. hospodárov organizácie.
Činnosť RS sa rozšíri v roku 2017 aj na Dunaj č.3 ĽPK a zdrž. Zmluva o spolupráci pri
ochrane Dunaja je pre MO Šamorín nevýhodná, avšak pristúpili sme na ňu ako prejav vôle
pomôcť pri ochrane Dunaja. Platná je na rok 2017. V budúcnosti očakávame zohľadnenie
časovej náročnosti takejto činnosti ako aj nasadenie vlastných prostriedkov, potenciálne
zdravia členov RS, ktorý ochranu vykonávajú. Nemôžeme od našich členov RS dlhodobo
vyžadovať stráženie revírov Rady, s tým, že jediné čo im bude kompenzované sú cestovné
výdavky.
V oblasti zabezpečenia výkonu rybárskeho práva na našich revíroch boli uzatvorené nájomné
zmluvy s Hydromelioráciami o nájme pozemkov pod vodou a brehových pozemkov na
štrkoviská Šámot a Blatná na Ostrove na dobu 15 rokov. Prioritou pre rok 2017 je podpísanie
nájomnej zmluvy na štrkovisko Kvetoslavov a Mliečno.
V mene celého výboru Vám na záver chcem pogratulovať k úspechom, ktoré ste dosiahli
v roku 2016 a popriať čo najviac rybárskych úspechov a príjemne stráveného času pri vode
v roku 2017.

19.2.2016
Ing. Andrej Seman
Predseda MO SRZ Šamorín
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