ŠTATÚT
OBECNÉHO RYBÁRSKEHO SPOLKU
V KALNEJ NAD HRONOM

I.
Úvodné ustanovenie:
Obecný rybársky spolok (ďalej len ObRS) sa zriaďuje na návrh Obecného zastupiteľstva zo
dňa 23.mája 2003.
Podmienky členstva vyplývajú zo štatútu ObRS, ktorý bude možné upravovať na každej
výročnej členskej schôdzi (ďalej len ČS) ObRS formou dodatku. Každý pozmeňujúci, alebo iný
návrh nadobúda platnosť súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov ObRS, schválený na riadnej (resp.
mimoriadnej) ČS. Voľba výboru ObRS sa koná každoročne na výročnej členskej schôdzi.
II.
Podmienky uchádzačov o členstvo v ObRS:
a) o prijatí každého nového člena rozhoduje výlučne členská schôdza ObRS a to ¾ väčšinou
(počas hlasovania je platný aj telefonický súhlas príp. nesúhlas neprítomného člena ObRS).
b) každý uchádzač o členstvo v ObRS je povinný zaplatiť vstupný vklad vo výške 333 €
(slovom tristotridsaťtri eur) do pokladne ObRS ako užívací poplatok.
c) o vylúčení člena rozhoduje výbor ObRS po oboznámení všetkých členov.
d) pri dobrovoľnom zrušení (resp. vylúčení) z členstva ObRS sa vstupný poplatok nevracia.
III.
Povinnosti členov výboru ObRS:
a) pravidelne 2x ročne zvolať členskú schôdzu ObRS.
b) viesť písomnú agendu a to:
- zápisnice z členských schôdzí
- rozpis služieb (strážna služba)
- účasť na brigádach
- členské preukazy (staré - nové)
c) organizovanie termínov brigád a harmonogram zakrmovania.
d) viesť hospodársku evidenciu a evidenciu krmiva a kŕmenia.
IV.
Povinnosti a práva člena ObRS:
a) pravidelne sa zúčastňovať ČS ObRS – 2x ročne.
b) pravidelne sa zúčastňovať brigád organizovaných ObRS (povinnosť odpracovať aspoň 2
brigády do roka zo 4 organizovaných brigád) za neospravedlnenú neúčasť na 3 brigádach
pokuta 50€ , za nezúčastnenie sa ani na jednej z brigád vylúčenie z ObRS.!
c) podľa harmonogramu pravidelne vykonávať strážnu službu.
d) každý člen je povinný na prvej členskej schôdzi príslušného roku, ktorá je spojená
s celodennou brigádou a bude sa konať pravidelne druhú marcovú sobotu o 9:00h do
pokladne ObRS zaplatiť 20 € ako členský príspevok.

e) kto si do konca apríla príslušného roku neuhradí členský príspevok bude bez vyzvania
vylúčený !!!
f) dodržiavať množstvo a mieru rýb nasledovne:
- kapor max. 2ks/deň; dĺžka od 45 do 70 cm (max. 24 ks za rok)
- biela ryba max.5ks/deň; min. dĺžka 30 cm (max. 30 ks za rok)
- amur min. dĺžka 70 cm
- sumec – lov neobmedzene
- zubáč – zákaz privlastnenia
- šťuka – zákaz privlastnenia
g) viesť evidenciu o privlastnených úlovkoch (karta o úlovkoch je súčasťou preukazu člena
ObRS) úlovok musí byť zapísaný pred ďalším nahodením udice s návnadou.
h) po ulovení stanoveného počtu rýb je každý člen povinný udice zbaliť.
i) uplatňovať možnosť vzájomnej kontroly (bez vzájomných osobných konfliktov) a pri
zistených nedostatkoch informovať výbor ObRS.
j) každý člen je povinný zabezpečiť 100 kg krmiva a to nasledovne 50kg do konca marca
ďalších 50kg do konca júla. Krmivo preberá hospodár a prevzatie potvrdí na zadnú stranu
lovného lístku.
k) likvidáciu vzniknutých odpadov si po sebe zabezpečí každá osoba (člen ObRS).
l) na starý členský preukaz je povolené chytať do prvej členskej schôdze nasledujúceho roku.
m) stratu povolenia na rybolov ihneď hlásiť členom výboru.
n) nový členský preukaz sa vydáva po zaplatení členského príspevku a odovzdaní starého
preukazu na prvej členskej schôdzi v roku (druhá marcová sobota v roku o 9:00h).
o) čas a obdobie rybolovu je celoročné.
p) možnosť chytania na 3 udice z toho jedna udica na sumca.
q) zarybňovanie a nákup násad schvaľuje výbor so súhlasom členov ObRS.
r) Pri porušení štatútu ObRS ( väčší počet udíc, väčší počet úlovkov, nedodržanie miery
úlovku, nemožnosť preukázať sa platným rybárskym preukazom) sa nekompromisne
vylučuje z ObRS !!!
V.
Hosťovacie povolenky
Vydáva ObRS starostovi obce, ktorý ich ďalej poskytne osobám podľa vlastného uváženia
(okrem členov ObRS). Povolenky sú jednodňové resp. víkendové. Na hosťovacie povolenky sa
vzťahuje dodržiavanie štatútu ObRS.
VI.
Záverečné ustanovenie
Štatút ObRS v kalnej nad Hronom bol doplnený a schválený dňa 25.3.2012 na riadnej ČS, je
záväzný pre každého člena ObRS a nadobúda platnosť dnešným dňom.

V Kalnej nad Hronom, dňa 25. Marca 2012
.......................................
Predseda ObRS

