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   Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 

 

                                             U Z N E S E N I E    č.1 

                       z rokovania výboru konaného dňa 7. januára 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o plnení úloh a uznesení výboru MsO za uplynulé obdobie  

b) Plán zarybnenia revírov MsO SRZ Prievidza na rok 2015 

c) Správu o činnosti RS za rok 2014  

d) Správu DK za rok 2014     

e) Námietku voči forme určovania, zastúpenia počtu delegátov za členov Rady SRZ  

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Počet, 5 delegátov z každej obvodnej organizácie na MK.  

c) Ako občerstvenie na MK podávať iba minerálku a kávu, bez stravnej jednotky.   

d) Za pokladníka Filipa Ortha. Menovaný zároveň bude písať aj zápisnice počas 

zasadnutí disciplinárnej komisie.  

e) Prestup pána Balaščáka,  z MsO SRZ Bratislava do MsO SRZ Prievidza  

f) Prestup pána Guckého Pavla z MsO SRZ Trnava do MsO SRZ Prievidza 

            g)  Zakúpenie nákladových položiek nasledovne: Čidlo snímača oleja do olejovej vane    

                 na Jumpri, olej na doliatie, stierače, nemrznúcu zmes do ostrekovačov,    

                 rozmrazovač na sklá.  

                 Orth - Kancelárske potreby a tlačivá.  

                 Zelenický – Rúčky do lopát 6 ks, do sekier 6 ks, kosisko do kosy.  

                 Čavojčin – 4 ks jar, 3 ks handry, 6 ks svietidiel úsporných do liahne, 1 ks ponorné                    

                                    čerpadlo na chytanie planktónu do liahne, siete Vicena, sito na    

                                    planktón, cólovú hadicu.  

g) Hospodárovi mesačne dať zálohovo 100 € na nevyhnutný spotrebný nákup.   

  

III. Ukladá 

a) Funkcionárom SRZ a pozvaným hosťom pozvánku na MK zaslať v čas pred 

konaním MK.  

Termín: do ukončenia ČS                       Zodpovedný: tajomník MsO 

 b) MV ukladá členom výboru osloviť a hľadať firmy, ktoré by boli ochotné do       

      konania členských schôdzí ponúknuť cenovú ponuku týkajúcu sa rekonštrukcie    

      rybárskeho domu.  

 Termín: do konania ČS                          Zodpovední: predsedovia obv. organizácií  

              c)  Každá organizácia po ukončení výdajného dňa si po sebe uprace rybársky dom.   
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      Termín: priebežne                                   Zodpovední: výdajcovia  obv. organizácií 

 d)  Zaviesť novú knihu jázd k vozidlu.  

      Termín: január 2015                               Zodpovedný: tajomník MsO SRZ 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


