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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 4/2016 

                               z rokovania výboru konaného dňa 1. apríla 2016 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o čerpaní financií z pokladne,  príjmoch a výdajoch týkajúcich sa spotrebných 

nákupoch. 

c)  Zhodnotenie organizácie, účasti a priebehu členských schôdzí na jednotlivých obvodných 

organizáciách.  

d) Návrh pripravovaného Uznesenia na MK  

e) Informáciu o zabezpečení rybolovnej sezóny a ochrany revírov MsO    

            f)  Informáciu o príprave a zabezpečení rybolovných pretekov MsO v roku 2016     

g) Informáciu o činnosti KK MsO SRZ Prievidza za rok 2015 

h) Informáciu o príprave skúšok nových členov dňa 24.4.2016   

            i) Informáciu, že kontroly organizácií kontrolnou komisiou sa do budúcna bude   

                 musieť vykonávať v máji.  

             j)  Informoval o došlej a odišlej pošte.  

              

II. Schvaľuje 

         a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

         b) Na Medzinárodné preteky uvoľniť sumu 250 €. Na trojkolové preteky „Zlatý     

                blyskáč“ uvoľniť na každé kolo sumu 50 €. Na konečné vyhodnotenie preteku  

               „Zlatý blyskáč“ zakúpiť poháre a tak isto aj na funkcionárske preteky a preteky  

                organizované MsO na VN Nováky a OR1.   

          c) Zrušenie uznesenia, ktoré ukladalo vybraté finančné prostriedky z brigádnickej   

               činnosti použiť iba na zarybnenie  

          d) Nevyhovieť žiadosti Pavla Doku o vydanie zľavneného hosťovacieho povolenia na  

               feedrové preteky na VN Nováky  

          e) Na funkcionárskych pretekoch z každej organizácie postaviť maximálne 2 družstvá.     

          f) Predložené prerušenia členstva na dva roky, členov jednotlivých obvodných   

                organizácií podľa  zoznamov priložených v prílohe zápisnice 

          g)  Žiadosť Šimona Havloňa o vydanie povolenia na rybolov na kaprové vody na našich     

               revíroch. 

          h) Spotrebné nákupy pre jednotlivé organizácie v zmysle zápisnice. 

          i) Nevyhovieť požiadavku predsedu MO SRZ Partizánske o zlovenie chovnej časti    

              Oslianskeho potoka 

      

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 
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             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


