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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 3/2015 

                       z rokovania výboru konaného dňa 4. marca 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Vyhodnotenie úlovkov na jednotlivých revíroch našej organizácie za rok 2014 

c) Informáciu o došlej a odišlej pošte     

d)  Že do zápisnice a uznesenia z minulého výbor zabudol medzi bezplatné povolenky     

     napísať vedúceho RS Ľudovíta Bakusa 

e)  Informáciu o príjmoch a výdajoch za uplynulé obdobie.     

f) Informáciu, že sa dala opraviť elektrika a náboj v kolese na rybárskom vozíku, čo je   

    očakávaný budúci výdaj 

g) Informáciu o prebiehajúcom súdnom pojednávaní s HBP 

            h) Informáciu, že bude potrebné zaniesť na servis motorové píly, ako aj vyžináky.  

                Bude potrebovať zakúpiť bandasku benzínu.  

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Organizačné zabezpečenie MK MsO SRZ Prievidza ktorá sa uskutoční dňa 11.4.      

                2015 o 09:00 hodine v jedálni SOU na ul. Falešníka v Prievidzi nasledovne:   

                Vedením schôdze poveriť pána Františeka Zemáneka. Do mandátovej komisie    

                navrhnúť pánov: Václava Mádra, Jozefa Duchoňa, Ľubomíra Zelenického. Do   

                návrhovej komisie navrhnúť pánov: Vladimíra Majerského,  Jána Mišovica, Milana   

                Hrdého. Z komisií kontrolnej, disciplinárnej a rybárskej stráže budú pozvaní  

                vedúci komisií a predseda RS, pokiaľ nebudú delegovaní organizáciou.   

          c) Návrh Smernice na stanovenie podmienok pre udeľovanie vyznamenania čestný       

    člen MsO SRZ Prievidza, v znení preloženom predsedom MsO SRZ. 

          d) Predložiť na MK, ako návrh do znesenia nasledovné: Člen ktorý sa dopustí 3x   

              disciplinárneho previnenia, na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia   

              disciplinárnej komisie o udelení disciplinárneho opatrenia, bude povinný absolvovať  

              skúšobný test z rybárskej legislatívy. Člen ktorý sa dopustí 1x závažného  

              disciplinárneho previnenia (pri odňatí povolenia, nevydaní povolenia, alebo pri  

              dočasnom vylúčení), na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia  

              disciplinárnej komisie o udelení disciplinárneho opatrenia, bude povinný absolvovať  

              skúšobný test z rybárskej legislatívy po uplynutí trestu.  V prípade, že člen skúšobný  

              test úspešne neabsolvuje, organizácia mu na daný rok nevydá povolenie na rybolov.  

              Opravný test mu bude umožnené absolvovať každý nasledujúci rok, počas skúšok  

              novo prijímaných členov. Členovia skúšobný a aj opakovaný test  budú absolvovať  

              za tých istých podmienok, ako novo prijímaní členovia. 

         e)  Požiadať Radu SRZ, udeliť pánovi Slavomírovi Uhlárovi  medailu a diplom 
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              „Za vynikajúce zásluhy“ 

        f) Žiadosť o prestup Pavla Duckého, z MsO SRZ Trnava do MsO SRZ Prievidza 

        g) Žiadosť o prestup Pažitného Jozefa , z MO SRZ Handlová do MsO SRZ Prievidza 

        h) Žiadosť o prestup Miloša Baránika a syna Pavla Baránika, z MO SRZ Bánovce nad   

            Bebravou do MsO SRZ Prievidza.  

        i) Prideliť zvyšné dve bezplatné povolenky kaprové zväzové,  Jurajovi Dolníkovi  

           a Petrovi Sedlákovi 

        j) Zakúpiť 35 metrov rúry na vybudovanie prívodu vody do OR1, v hodnote cca 260.-€ 

       k) Vykonať a  preplatiť betonáž podlahy v bunke na Lukovici 

        l) Zakúpiť sitá do žľabov na dochovanie pstruha. Zakúpiť ochranné, tieniace   

           siete, lešenárske rúry na ktoré pôjdu tieto siete zavesiť. Predpokladaný rozpočet na        

           očakávané nákladové položky  1000,-€.    

      m) Zvyšné bezplatné povolenky lipňové zväzové prideliť Vladimírovi Majerskému,   

            Ivanovi Orthovi 

 

III. Neschvaľuje 

           a) Aby limit na udelenie počtu čestných členov bol stanovený z jedného na organizáciu    

               raz za 5 rokov na dvoch na organizáciu raz za 5 rokov. 

          b) Žiadosť Mariana Medzihorského, o vyňatie zo záznamu trvale vylúčených 

          c) Žiadosť Jozefa Hohoša o opätovné prehodnotenie rozhodnutia zo dňa 7.2.2015,        

              pokus o zmier pred  prípadným podaním žaloby na súd. 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


