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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 10/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 11. decembra 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o činnosti MV MsO SRZ za rok 2015 s opatreniami na zlepšenie jej 

činnosti. 

c) Plány brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií pre rok 2016.    

d) Informáciu týkajúcu vedenia evidencie členskej základne  a chýb dopúšťajúcich sa 

organizáciami počas vedenia evidencie ich členskej základne. 

e)  Informáciu, že detské preteky „Zlatý blyskáč“ sa budú konať trojkolovo na VN      

     Lazany, Kanianka, Nováky pod vedením pána Haláča.  Termín pretekov bude     

     stanovený dodatočne. 

            f)  Informáciu o konaní akcie „Vianočný kapor“, ktorá sa bude konať v Prievidzi dňa   

                19.12. 2015 o 11:00 hodine. 

            g) Informáciu o vykonanom školení nových členov RS. RS bude doplnená o 8 nových         

                členov. 

            h) Žiadosť pána Teodora Bridu o vybudovanie móla na VN Nitrianske Rudno 

            i) Informáciu o došlej a odišlej pošte  

  

    

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku pre rok 2015    

                v zložení: Bc. Ivan Orth, Juraj Dolník, Ľubormír Zelenický, Dušan Gajdoš.  

            c) Komisiu na vyradenie nefunkčného a poškodeného majetku v zložení: Bc. Ivan   

                Orth, Juraj Dolník, Ľubomír Zelenický, Dušan Gajdoš.  

            d) Žiadosť od Pavla Doku na schválenie uvoľnenia VN Nováky za účelom rybárskych   

                pretekov  vo feeder lige v dňoch 4-5.7.2016 a 27-28.8.2016.  

           e) Zámer, v roku 2016 svojpomocne formou brigádnickej činnosti na RH Lukovica    

               vybudovať sklad a sociálne zariadenie. 

           f) Vstúpiť do jednania s mestom Bojnice ohľadne bezodplatného prenájmu   

               usadzovacej nádrže pri OR 1 rieky Nitry. 

           g) Odvolanie z členstva RS pánov Turčana a Merceka a to z dôvodu nečinnosti.    

 

III. Ukladá 

 

         a) Písomnou formou vyzvať pánov Turčana a Merceka na odovzdanie preukazu      

             a odznaku RS.  
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             T: do 31.1.2016                                 Z: Tajomník MsO SRZ 

 

         b) Odpovedať na žiadosť pána Teodora Bridu o vybudovanie móla na VN Nitrianske     

             Rudno   

 

             T: do 15.4.2016                                 Z: Tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 

     

     

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


