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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 3/2016 

                       z rokovania výboru konaného dňa 3. marca 2016 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

Predseda s tajomníkom vycestovali do Hulína, kde dojednali nižšiu cenu kapra oproti roku 

2015 z 2,18€ na 2,10€ v rátane dovozu.  Objednali 24000 kg kapra.  

           b) Informáciu že dňa 5.11.2015 sa stretla komisia ktorá sa dohodla na organizačnom     

                zabezpečení skúšok. Skúšky sa budú konať 24.4.2016 o 08:00 hod. v školskej    

                jedálni na ul. Falešnika v Prievidzi. Zo strany MV je potrebné zabezpečiť   

                miestnosť. Pozvánky na školenie si zabezpečí každá organizácia sama.  Na školenie     

                je potrebné pozvať aj ľudí, ktorí prestupujú z iných organizácií do našej MsO. Pri  

                prestupe sú povinní uhradiť poplatok 30 €. Je potrebné, aby si po ukončení skúšok  

                každá organizácia vybavila agendu s novoprijatým členom. Členovia ktorí úspešne   

                absolvovali skúšky, budú automaticky považovaní za členov a na najbližšej   

                výborovej schôdzi budú schválení.   

d) Vyhodnotenie úlovkov na revíroch MsO SRZ Prievidza. 

e) Správu inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku MsO SRZ    

    Prievidza za rok 2015.     

f) Správu z vyradenia majetku MsO SRZ Prievidza v roku 2015. 

g) Informáciu, že krúžok v Prievidzi bude vedený pánom Jurajom Grácom a bude sa    

    konať na rybárskom dome 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Organizačné zabezpečenie MK MsO SRZ Prievidza ktorá sa uskutoční dňa 3.4.      

                2016 o 09:00 hodine v jedálni SOU na ul. Falešníka v Prievidzi.   

                Z komisií kontrolnej, disciplinárnej a rybárskej stráže budú pozvaní  

                vedúci komisií a predseda RS, pokiaľ nebudú delegovaní organizáciou.   

          c) Členom RS dať vyhotoviť pečiatky s ich číslom odznaku. 

          d) Každý nákup, ktorý má byť preplatený z pokladne, dopredu, prípadne dodatočne    

              odsúhlasiť MV. V mimoriadnych prípadoch, keď veci neznesú odklad odsúhlasenie   

              nákupu môžu vykonať štatutári MsO. Toto odsúhlasenie musí byť dodatočne   

              schválené výborom MsO. Bez odsúhlasenia MV nie je možné žiadny nákup   

              preplatiť.  

         e) Smernicu o používaní rybárskeho služobného motorového vozidla  

         f) Smernice o používaní a využívaní dlhodobého hmotného a drobného hmotného     

            majetku MsO SRZ Prievidza, nakladanie s finančnými prostriedkami získanými na   
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              podporu činnosti MsO, získaných od miest a obcí 

      g) Žiadosť Borislava Popelára o prestup MsO SRZ Martin do našej MsO  

      h) Žiadosť Jaroslava Jankulu, bytom Oslany o prestup z MO Partizánkse do našej MsO  

      i) Žiadosť Tomáša Barnáka, bytom Čereňany o prestup z MO Partizánske do našej MsO 

      j) Žiadosť Miloša Beláňa, bytom Malinová o prestup z MO Turčianske Teplice do našej    

            MsO  

       k) Žiadosť Lukáša Cápu, bytom Prievidza o prestup z MO Sekule do našej MsO  

       l) Vladimírovi Majerskému preplatenie dvoch blokov v hodnote cca 30 €. Zakúpil   

            polystyrén a lepiacu pásku potrebných pri osádzaní výterových košov.      

      m) Žiadosť Ivanova Nagyho o zakúpenie vecí potrebných na do vybavenie dielne na   

            rybárskom dome podľa priloženej prílohy č. 11 zápisnice  v hodnote cca 150 €. 

      n)  Žiadosť Ivana Ortha o zakúpenie 20 ks zakladačov do šanónov, 3 ks pečiatok pre   

           výdajcov hosťovacích povolení, náplne do tlačiarne, obálky, do kuchynky do    

           vybavenie (tácky, taniere, tanieriky, lyžičky, uteráky, utierky a ostatné), ďalej stôl,   

           stoličky. Na brigády vrecia. 

      o) Požiadavku 4. obvodnej organizácie zo sponzorských peňazí z mesta Nováky zakúpiť   

           150 kg pstruha dúhového, ktorý by bol vysadený do rieky Nitra. Ďalej zakúpiť 6 ks.  

           kovových hrabiel, 3 ks. lopát, 1 ks. nožnice na kríky. 

       p) Žiadosť Zdenka Čavojčina opreplatenie liečiva do liahne. Zakúpenie čistiacich   

            prostriedkov, klincov, vriec na odpad, veci na výrobu dvoch revírnych tabúľ. 

       r) Žiadosť Zdenka Čavojčina mať na RH Lukovica husi bez toho, že by ich tam   

           rozmnožoval  

       s) Žiadosť Ľubomíra Zelenického  o zakúpenie kary siete na vyhotovenie výterových    

           hniezd pre zubáče na OR 1 

       t) Žiadosť Václava Mádera  o zakúpenie kuchynského riadu potrebného na    

           dozariaďovanie unimobunky-chatky na rybníku Lukovica  

       u) Požiadavku Ivana Ortha dať súhlas na zmenu firmy, ktorá bude robiť údržbu     

           kamerového systému na RH Lukovica, nakoľko pôvodná firma už neexistuje. Dať   

           vykonať údržbu tohto systému, dokúpenia a domontovania 2 ks kamier v tom rozsahu,   

           aby kamerový systém bezchybne fungoval. 

        v) Požiadavku Jána Mišovica na VN Nitrianske Rudko uzamknúť rampu na pozemku,   

            ktorý máme v prenájme a slúži na prístup rybárov k VN. Túto odomknúť až ka   

            dátumu 15.5.2016. 

        z) Žiadosť Jána Mišovica o preplatenie blokov na PH, za vykonanú furmanku, dovozu   

            piesku počas konania brigády na VN Nitrianske Rudno 

        x) Aby si Ivan Orth k okrúhlemu výročiu, päťdesiatym narodeninám mohol zakúpiť   

             vecný dar v hodnote 200 € a tento mu bol preplatený 

 

 

III. Ukladá  

           a) Predsedom obvodných organizácií na každom zasadnutí MV predložiť vyhotovené     

                zápisnice zo zasadnutí výborov obvodných organizácií.  

                T: každé zasadnutie MV                                Z: predsedovia obvodných organizácií 

           b) Na MV predsedovia obvodných organizácií budú osobne predkladať požiadavky    

                a úlohy, ktoré vzišli zo zasadnutí výborov obvodných organizácií.  

                T: každé zasadnutie MV                                Z: predsedovia obvodných organizácií 

          c) Účtovníkovi MsO na každom zasadnutí MV tento informovať o hodnote nákupov a   

              investícií za pedchádzajúci mesiac.  

               T: každé zasadnutie MV                                  Z: účtovník MsO 
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          d) Služobné vozidlo z každej strany opatriť viditeľným nápisom z ktorého je zrejme, že    

               sa jedná o vozidlo MsO SRZ Prievidza  

               T: do 16.4.2016                                                Z: hospodár MsO 

 

 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


