Vystúpenie predsedu MsO SRZ Trenčín na XII.sneme SRZ.

Dobrý deň, vážené dámy, páni delegáti XII. snemu,
pozdravujem Vás od členov MsO SRZ v Trenčíne, prajem rokovaniu snemu SRZ,
aby prijal dobré rozhodnutia.
V záveroch posledného snemu sme odporučili otvoriť zákon o rybárstve,
novelizovať vykonávaciu vyhlášku k zákonu, ale aj Stanovy SRZ. Všetci dobre
vieme, akými ťažkosťami sme si prešli pri obhajovaní § 4 (výkon rybárskeho
práva) v novom zákone.
Vážení priatelia, nie som naivný, aby som si myslel, že tento NR SR, novo
prijatý zákon prežije bez novely ďalších 16 rokov, tak ako tomu bolo v prípade
starého zákona č.139/2002. Myslím si, že finančné, rôzne záujmové a lobistické
skupiny, budú opäť útočiť na takmer monopolné postavenie SRZ vo výkone
rybárskeho práva nielen vo vodných tokoch a budú sa snažiť o jeho novelu.
Pozn.: Zamyslime sa, nad samotným vývojom v názve zákona:
- keď zákon č.139 z 15.2.2002 mal názov „zákon o rybárstve“
- tak zákon č.216 z 13.6.2018 má názov:“ zákon o rybárstve a o doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní“......
Takýmto tlakom budeme môcť odolávať len tým, že budeme organizáciou
jednotnou a ekonomicky silnou, ktorá bude mať moderné, nadčasové, otvorené
Stanovy.
Nebudem sa zaoberať jednotou a akčnou schopnosťou SRZ, to by bolo
na samostatné vystúpenie. Ekonomická sila zväzu a jeho organizačných zložiek
je v hodnote nehnuteľného majetku ( vlastníctve vodných plôch, pozemkov pod
nimi, prístupov k nim, vo vlastníctve hospodárskych ale aj rekreačných
objektov......), v hodnote hnuteľného majetku ( vodidlá, technické prostriedky
potrebné na údržbu revírov....)a samozrejme vo finančnej hotovosti. Na to
všetko je potrebné mať peniaze. Peniaze však musíme mať aj na násady rýb,
energie, nájmy, PHM, telefóny a ostané služby, ktoré súvisia s poslaním
a napĺňaním hlavných úloh zväzu. Tieto náklady nám všetkým ,ktorí tu dnes
sedíme každoročne rastú. Pokrývanie týchto nákladov len zo zvyšovania
členského a cien povolení je prijímané s nevôľou členskej základne. Vážení, je
našou povinnosťou hľadať ďalšie, zákonné spôsoby a metódy ako posilňovať
ekonomickú silu SRZ.

-2Navrhované znenie Stanov, ktoré máme dnes schváliť, v §3, bod 7, uvádza,
citujem:
„Zväz a jeho organizačné zložky môžu v súlade s právnymi predpismi vytvárať
obchodné spoločnosti........“.
Toto znenie opisuje a konzervuje stav z roku 2002, nereaguje na vývoj
tržnej ekonomiky v SR, obmedzuje celý SRZ a jeho organizačné zložky využívať
všetky zákony a oprávnenia platné v tomto štáte. Navrhované znenie tak,ako je
uvedené v návrhu Stanov SRZ umožňuje podnikať organ. zložkám len podľa
Zákona č. 513/1991 Zb. t.j. Obchodného zákonníka, čo znamená formou (
verejno-obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o. alebo a.s.) Toto
znenie nás všetkých obmedzuje využívať Zákon č. 455/1991 Živnostenský
zákon, alebo Zákon č. 401/1964 Občiansky zákonník v znení účinnom od
1.9.2018. Pokiaľ by sme prijali také znenie bodu 7 v § 3 v Stanovách SRZ, sami
sebe obmedzujeme právnu subjektivitu, diskriminujeme svoje organizačné
zložky v uplatňovaní legálnych spôsobov a možností zvyšovania svojich
príjmov.....
Z hore uvedených dôvodov navrhujem vážení delegáti, upraviť text prvej
vety v bode 7, § 3 Stanov SRZ takto:
„ Zväz a jeho organizačné zložky môžu v doplnkovom rozsahu podnikať
v súlade so zákonmi, právnymi normami platnými v Slovenskej republike
a podieľať sa na jeho riadení s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku, alebo
nepeňažného vkladu.“
Upraviť text v §26, bod 5, Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh
zväz a jeho organizačné zložky získavajú: písm. b) takto:
„b) – z finančných odvodov obchodnej spoločnosti a ziskov z podnikania“
Vážení delegáti, prosím Vás o podporu môjho návrhu pri hlasovaní.
Navrhované znenie, ktoré predkladám tomuto Snemu obsahuje
spojenie“....organizačné zložky môžu podnikať.....“. Toto znenie nikoho
k ničomu nezaväzuje, ale organizačnej zložke umožňuje v ďaleko väčšej
a jednoduchšej miere hľadať nové zdroje príjmov pre zabezpečenie svojho
chodu a rozvoja... O konkrétnej forme a obsahu podnikania organizačnej zložky
aj tak nakoniec rozhodujú jej orgány. Nebráňme Stanovami v rozvoji našej
organizácie a zvyšovaniu jej ekonomickej sily, nezávislosti, neobmedzujme naše
zložky, ktoré chcú prevádzkovať či už voľné, alebo viazané živnosti......máme
dostatok schopných a šikovných ľudí, ktorí chcú a vedia zarobiť peniaze pre
SRZ....

-3Keď to všetko úplne zjednoduším a zhrniem, vážení delegáti, prosím Vás
vytvorme podmienky, aby organizácie mohli legálne predávať pivo, párky na
rôznych športových, zábavných podujatiach, ktoré organizujeme, nechajme
organizácie napr. miešať, alebo rozvažovať kŕmne a vnadiace zmesi, predávať
nadprodukciu rýb, viazať siete, vyrábať nástrahy, návnady...a pod...
Lebo len ekonomicky silná organizačná zložka posilňuje celý zväz...
Ďakujem za pozornosť....

Potlesk delegátov............

Hlasovanie delegátov XII. snemu SRZ:
Za:

167

Zdržal sa: 18

Proti: 39

