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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 4/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 1. apríla 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu a zhodnotenie organizácie, účasti a priebehu členských schôdzí na jednotlivých 

obvodných organizáciách. 

c)  Informáciu o zabezpečení rybolovnej sezóny a ochrany revírov MsO    

            d)  Informáciu o príprave a zabezpečení rybolovných pretekov MsO v roku 2015 

e)  Informáciu o príjmoch a výdajoch za uplynulé obdobie.     

f) Informáciu o navrhovaných zmenách k zákonu a vykonávacej vyhláške. 

g) Informáciu,  že prístupová cesta na VN Nitrianske Rudno od Kostolnej Vsi patrila    

    Štátnemu pozemkovému fondu a ten ju od roku 2011 dal do prenájmu pánovi    

     Škrípovi. Uvedenú skutočnosť zistil predseda MsO SRZ Prievidza po tom, čo začal  

     na mieste preverovať stav pozemkov na uvedenom mieste spoločne s pracovníkom   

     SVP š.p., pánom Molnárom. 

            h) Informáciu, o možnosti vybudovať parkovaciu plochu pre rybárov na VN    

                Nitrianske Rudno vedľa kempu.  

             i)  Informoval o došlej a odišlej pošte.  

             j)  O vykonanej oprave vozíka k a vozidlu a vykonanej STK. 

             k) O pokazení  tlačiarene, ktorá bola na zasadačke pre potreby organizácií   

                   a následnej kúpe novej. 

             l)  Vykonaných spotrebných nákupoch a vrátených platbách.  

           m)  Inforáciu o jednaní s vedením MÚ Bojnice ohľadne odkúpenia pozemkov pod OR   

                  č. 1 a o prenájme pobrežných pozemkov. O zabezpečení znalca pre mesto Bojnice,   

                  ktorý na uvedené pozemky je  ochotný vykonať znalecký odhad týkajúci sa ceny  

                  uvádzaných pozemkov.   

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Predložené prerušenia členstva na dva roky, členov jednotlivých obvodných   

                organizácií podľa zoznamov uvedených v zápisnici.  

           c) Prerušenie členstva musí minimálne trvať do konca kalendárneho roka. Jeho    

               obnovenie je možné do 31.3. nasledujúceho roka. Až si žiadateľ do uvedeného     

               dátumu ( od 1.1. do 31.3.) členstvo neobnoví, prerušenie mu trvá na dva roky a člen   

               si ho je povinný obnoviť do 15 dní po jeho uplynutí - §5ods.10 Stanov SRZ. 

          d) Výber firmy Milana Mesiarika s predloženou ponukou v sume: 9846,17 € na   

                prerábku  a opravu rybárskeho domu stým, že táto ponuka bude posunutá na MK    

                konanú dňa 11.4.2015 na schválenie. 

          e) Za účelom natretia brán na RH Lukovica zakúpiť 5 kg. farby, riedidlo a štetce.     



          f) Zakúpiť na RH Lukovica prípoje, odbočky a kolená z PVC potrebných na   

             dobudovanie doliahne.  

         g) Radoslavovi Pánisovi, v prípade konania brigád 6. obvodnou organizáciou pre   

              potreby brigádnickej činnosti, riadiť motorové vozidlo zn. Citroen Jumper.        

        h) Žiadosť Ing. Miloša Vaniaka o prestup z MsO SRZ Bratislava do MsO SRZ Prievidza   

            do 2. obvodnej organizácie.  

 

III. Neschvaľuje 

           a) Žiadosť pána Pavla Svitka, bytom Sebedražie, zaradeného v 1. obvodnej    

               organizácií, o prerušenie členstva na dva roky.  

          b) Žiadosť Milana Gregora o udelenie povolenia na výstavbu rybárskeho prístrešku na    

              VN Nitrianske Rudno. 

          c) Odôvodnenie oneskoreného odovzdania prehľadu o úlovkoch za rok 2014 Ľubomíra 

               Kubáseka a Ing. Soni Bírešovej a ich žiadosť o vydanie povolenia na  rybolov  na   

               rok  2015. 

          d) Žiadosť o vydanie rybárskych dokladov na rok 2015,  Ing. Igora Nika. 

           

 

IV. Ukladá 

 a) Predsedníctvu, pozvať pána Milana Mesiarika na zasadnutie predsedníctva, kde sa     

      predbežne upresnia podmienky budúcej zmluvy o diele.  MV v prípade nedohodnutia sa     

      na podmienkach týkajúcich sa prerábky rybárskeho domu a zmluvy o diele s pánom     

      Milanom Mesiarikom, splnomocňuje predsedníctvo k jednaniu s druhým v poradí s   

      firmou Ms Stav. 

 

      Termín: 9.4.2015                                             Zodpovední: členovia predsedníctva 

 

b) Štatutárom MsO SRZ vzniknutý stav na VN Nitrianske Rudno týkajúci sa prístupovej  

     cesty na VN od Kostolnej Vsi prejednať a riešiť s  riaditeľom Slovenského pozemkového   

     fondu v Prievidzi Ing. Jozefom Ottom.  

 

     Termín: 31.5.2015                                            Zodpovední: predseda, tajomník 

 

c)  Na žiadosť o vrátenie platby 50.-€ - pokus o zmier, pánovi Hohošovi odpísať v zmysle   

     Stanov SRZ a iných vnútroorganizačných predpisov. 

 

     Termín: 30.4.2015                                            Zodpovedný: tajomník 

 

 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 


