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

 

                                                      U Z N E S E N I E  
                                                                                     č. 10 

                                      z rokovania výboru konaného dňa 11. decembra  2014 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

   a)  Správu o plnení úloh a uznesení za uplynulé obdobie 

   b)  Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2014 s prijatými opatreniami na zlepšenie        

        činnosti organizácie. 

   c)  Informáciu o priebehu konania XI. Snemu konaného dňa 29.11.2014 

   d)  Informáciu z došlej a odišlej pošty. 

 

II. Schvaľuje 

a) Prednesený program zasadnutia 

b) Inventarizačnú komisiu v zložení Bc. Ivan Orth – predseda IK, Dušan Gajdoš, Ivan 

Klopan  – členovia IK 

c) Návrh plánu brigádnickej činnosti na rok 2015 aj so zapracovaným doplnením. 

d) Pláne práce a zasadnutí výboru MsO v PD na rok 2015 aj so zapracovanými zmenami 

a dodatkami.  

e) Zriadenie športovej komisie v zložení: predseda športovej komisie František Zemánek, 

členovia Jaroslav Hepner a Milan Hrdý.  

f) Zriadenie komisie na kontrolu brigádnickej činnosti v zložení: predseda Juraj Dolník, 

členovia Václav Mádr a Vladimír Majerský.  

g) Zriadenie komisie na školenie a skúšky nových členov. Za členov školiacej 

a skúšobnej komisie pánov: Ivana Nagyho, Michala Vojtylu, Zdenka Čavojčina, 

Ľudovíta Bakusa, Milana Cápu. 

h) Že vydáme pstruhové povolenie na pstruhové vody len tým členom, ktorí sú 

minimálne tri roky členovia SRZ a dosiahli vek  15 rokov. 

i) Nevydať hosťovacie povolenie nečlenom SRZ. 

j) Aby mesačná odmena, ktorá je vedená na hospodára, bola vedená na hospodársku     

sekciu, čiže odmena môže byť namiesto pána Čavojčina vyplatená na pána Dolníka. 

k) Návštevu rybárstva v Telči v ČR za účelom získania nových kontaktov na nákup rýb 

a to hlavne zubáča,  ale aj iných druhov rýb ako naša nosná ryba kapor a ostatných. 

l) Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenín 50 rokov, ktoré má pán Ján Mišovic,  

preplatenie vecného daru, ktorý si zakúpi podľa vlastného výberu v hodnote 200.-€.   
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                               III.       Ukladá  

    a) Vykonať inventarizáciu majetku MsO SRZ Prievidza k 31.12.1014  

         Termín: 31.1.2015                                          Zodpovedný: inventarizačná komisia    

 

    b)  Zabezpečiť do 7.1.2015 štartovacie lístky spoločne s propozíciami na preteky MAVOR 

          Termín: 7.1.2015                                           Zodpovedný: pán František Zemánek 

 

 

                   Slavomír Uhlár                                                                  Bc. Ivan Orth 

                 predseda MsO SRZ                                                        tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


