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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 5/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 7. mája 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Zhodnotenie MK a úloh vyplývajúcich z jej rokovania 

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Žiadateľ o členstvo v MsO SRZ Prievidza, ktorý počas konania skúšok neurobí test  

                pôjde po uhradení sumy 30.-€, ktorá mu bude zvlášť vypísaná na šek, na opravné   

                skúšky v termíne a mieste, ktoré určí skúšobná komisia. Skúška bude opäť   

                vykonaná písomným testom.  

           c) Na každom MV sa zaoberať uzneseniami prijatými na výboroch obvodných   

               organizácií, pokiaľ si žiadajú riešenie zo strany MV a sú adresované MV.   

           d) Na základe požiadavky výboru MsO o výmenu 3 ks. pivničných okien a omietnutie    

               komína, ktorá bola daná mimo schválenej zmluvy o diele firme pána Milana            

               Mesiarika a tým z dôvodu navýšenia nákladov, zvýšiť konečnú sumu zhotoveného   

               diela  z 10 500.-€ na 11 000.-€.  

           e) Informáciu zo zasadnutia štatutárov a hospodárov TN kraja 

           f) Informáciu o príjmoch a výdajoch z pokladne 

           g) Informáciu o vybaví sponzoringu z obce Kanianka, z ktorého sa pokryje celoročný     

               nájom za kanceláriu 7. obvodnej organizácie v Kanianke 

           h) Informáciu z došlej a odišlej pošte 

           i)  Pre potreby 6. obvodnej organizácie zabezpečiť motorovú pílu buď   

               preregistrovaním, alebo zakúpením zo sponzorského príspevku. 

 

 

           

III. Ukladá 

 a) Práce spojené s prerábkou a rekonštrukciou rybárskeho domu, ktoré budú vykonávané   

     formou brigádnickej činnosti každú sobotu, zabezpečiť 6. obvodnou organizáciou             

     v spolupráci s 2 a 1.   obvodnou organizáciou. 

 

      Termín: od 1.6.2015 do ukončenia               Zodpovední: predsedovia a brigádnickí  

                    rekonštrukcie                                                        referenti obvodných organizácií 

 

b) Počas rekonštrukcie rybárskeho domu hlavný dozor na vykonávaných prácach bude    

    zabezpečený zo 6. obvodnej organizácie. Pomocný dozor bude predseda, podpredseda,   

    tajomník a hospodár. 

  

     Termín: od 1.7.2015 do ukončenia prác                      Zodpovední: z textu 
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c) Žiadať Radu SRZ, aby od členov  Rady SRZ nebola členom MsO SRZ Prievidza   

    prideľovaná bezplatná povolenka bez súhlasu mestského výboru. Jedná sa o povolenku,  

    ktorú dostávajú členovia Rady za účelom jej ďalšieho pridelenia podľa vôle člena Rady  

    SRZ, ktorý ju vlastní. Po udelení takejto povolenky členovi SRZ,  bez súhlasu materskej  

   organizácie jej platnosť obmedziť iba na vody Rady SRZ.  

 

     Termín: 31.5.2015                                                        Zodpovedný: tajomník 

 

d) Na mestskom výbore predložiť riešenie zarybnenia zubáčom v roku 2015   

 

     Termín: 4.6.2015                                                         Zodpovedný: hospodár  

 

 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


