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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 7/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 3. septembra 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o priebežnom plnení rozpočtu za rok 2015 

c) Správa o činnosti MsO a o plnení úloh MK v uplynulom období roku 2015  

d) Správa o činnosti RS za uplynulé obdobie roku 2015  

            f)   Správu o došlej a odišlej pošte za dva mesiace. 

g)  Informáciu o vykonanom ichtiologickom prieskume, ako aj odobratí vzoriek   

      ŠVaPS na rieke Handlovka nad a pod čističkou v Prievidzi. 

h) Informáciu zo stretnutia predsedov a tajomníkov TN kraja v Trenčíne. Riešilo sa               

     zaraďovanie vôd do Zväzového rybolovného poriadku. Informácie týkajúce sa    

     pripravovanej novely zákona a zmien v nej zapracovaných. 

i) Informáciu z jednania s MO SRZ v PE. Jednanie sa týkalo Oslianskeno potoka   

    a jeho ďalšieho užívania.  

j) Informáciu o zriadení novej web stránky, z dôvodu na padnutia pôvodnej stránky       

    hackermi. 

k) Informáciu o príprave centrálnej evidencie členskej základne všetkých MsO a MO.  

  

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Z evidencie žiadateľov za člena RS vyškrtnúť pána Murgaša. Dať vyškoliť za   

                členov RS pánov: Muráňa Mareka a Píša Tomáša. 

           c) Vrátenia platby pre Dušana Čierneho  číslo čl. preukazu 5081, bytom Ľuda     

               Ondrejova 13/4, Prievidza. Jedná sa o platbu za povolenku KVZ v sume 73,-€ a 5,-€    

               za pozemky. 

          d) Na žiadosť pána Pažického odpovedať, že k vybudovaniu prístrešku mu bude daná   

                odpoveď až po stanovení podmienok medzi SVP a MsO, týkajúcich sa výstavby   

                a umiestnenia prístreškov na VN Nitrianske Rudno.   

           e) Návrh dohody o finančnom vyrovnaní medzi pani Sucháňovu a MsO SRZ za                

               prenájom pozemku nachádzajúcom sa pri VN Nitrianske Rudno medzi obcou   

               Liešťany a chatovou osadou, ktorý je cca 2m široký a 100m dlhý. Prenájom je    

               uzatvorený za účelom zabezpečenia prístupu k vodnej nádrží pre členov MsO.          

           f) Návrh dohody medzi prenajímateľom a užívateľom uvedeného pozemku pánom        

               Ľubomírom Haragom. 

           g) Po jednom čísle zakupovať časopisy s rybárskou tematikou v slovenskom vydaní a   

               jedno vydanie české „ Rybářství“. Tieto časopisy budú uložené v zasadačke MsO.  

           h) Ponuku pre  MsO SRZ Trenčín  darovať malého kapríka z RH Lukovica v množstve   

               6000 ks. 



           i)  Žiadať Prezídium Rady SRZ potvrdiť pôvodný trest nevydanie povolenia na tri   

                roky,  alebo trvale vylúčiť Štefana Szeghyo z radov členstva SRZ. 

 

III. Ukladá 

 

          a) Spracovať prevádzkový poriadok používania chatky na RH Lukovica, zaviesť knihu     

              návštev, v ktorej bude zapísaná každá návšteva zdržujúca sa na chatke a ktorá   

              používa zariadenie chatky. Spísať inventár nachádzajúci sa na chatke, kľúče od RH     

              Lukovica dať k dispozícií hospodárovi, pomocnému hospodárovi, pánovi Mádrovi,    

              vedúcemu RS a rezervné na sekretariáte MsO.  

 

             T: do 30.9.2015                                                                  Z: hospodár MsO 

 

           b) Zrušiť objednávanie časopisu RRR v počte 10 ks 

 

             T: do 31.12.2015                                                               Z: tajomník MsO 

 

           c) Odstrániť zariadenia na odpad  (sudy, vrecia, smetné nádoby, a.t.ď) nachádzajúce sa   

               pri vodných nádržiach. Netýka sa to nádob, ktoré umiestnila samospráva a aj ich   

               obsah odstraňuje. 

 

              T: počas konania najbližších brigád                                Z: brigádnickí referenti OO 

      

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 


