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

 

                                             U Z N E S E N I E    č.2 

                       z rokovania výboru konaného dňa 4. februára 2016 

 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Návrh rozpočtu MsO SRZ Prievidza na rok 2016 aj s položkami, ktoré bude 

potrebné do rozpočtu ešte zapracovať. 

c) Informáciu o podaní žiadosti o prenájom pozemkov mesta Bojnice nachádzajúcich   

    sa pod OR1 a priľahlé pobrežné pozemky, ako aj pod usadzovacím odkaliskom   

    napájajúcim Plážové kúpalisko a OR1.    

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Plán zarybnenia na rok 2016 na pstruhových a aj kaprových vodách.  

            c) Neakceptovať žiadosti o prestup, ktoré nebudú podane písomne. Žiadateľ musí mať   

                od domovskej organizácie potvrdené buď v žiadosti, alebo členskom preukaze, že  

                voči tejto organizácií nemá žiadne nesplnené záväzky a organizácia súhlasí s jeho  

                prestupom. Každá schválená žiadosť bude priložená k zápisnici.  

           d) Požiadavku Ivana Ortha dobrať mu vozidlo Citroen Jumper, ktoré má pridelené   

               a toto prideliť hlavnému hospodárovi. 

           e) Neakceptovať žiadosť Jozefa Uhareka, člena MsO SRZ Topoľčany o vydanie     

               pstruhového sezónneho povolenia na vody MsO SRZ Prievidza. 

           f) Udeliť vyznamenanie čestný odznak III. stupňa Karolovi Heckovi zo 4. obvodnej  

               organizácie 

           g) Udeliť vyznamenanie čestný odznak II. stupňa Ivanovi Nagymu zo 6. obvodnej   

               organizácie. 

           h) Udeliť vyznamenanie čestný odznak I. stupňa Ervínovi Geierovi zo 6. obvodnej   

                organizácie, Pavlovi Čovarimu a Štefanovi Obyvateľovi zo 7. obvodnej organizácie. 

            i) Udeliť čestné členstvo Ľudovítovi Bakusovi zo 4. obvodnej organizácie.  

            j) Žiadosť Petra Lenčeša  o prestup z MsO  SRZ Šaľa do našej MsO. 

            k) Výdaj hosťovacích povolení bude mať na starosti Miroslav Flimel, Ivan Orth,   

                Zdenko Čavojčin. Za výdaj povolenia bude výdajcovi odvedených 20% z ceny   

                povolenia.   
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     III. Ukladá 

c) Vycestovať za dodávateľmi rýb. Na mieste dojednať čo najvýhodnejšiu cenu 

a urobiť objednávku.  

Termín: 29.2.2016                                               Zodpovedný: predseda, tajomník 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


