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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 9/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 29. októbra 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o plnení brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií od 

začiatku roka 2015 doteraz.  

c) Informáciu o zmenách týkajúcich sa výdaja povolení a hosťovacích povolení.   

d) Informáciu o evidencii členskej základne, brigádnickej činnosti a chýb, ktoré 

sa vyskytujú v týchto evidenciách.  

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Cenu miestneho kaprového povolenia ponechať v sume 46 € 

            c) Cenu miestneho kaprového detského povolenia v cene 14 € 

            d) Cenu hosťovacieho povolenia kaprového denného pre člena SRZ v cene 15 € 

           e) Cenu pstruhového povolenia pre členov SRZ v sume 40 € 

           f) Cenu hosťovacieho povolenia pstruhového denného pre členov SRZ v sume 20 € 

           g) Cenu miestneho lipňového povolenia v sume 30 €   

           h) Cenu miestneho povolenia lipňového detského v sume 17 € 

           i) Cenu hosťovacieho povolenia lipňového denného pre členov SRZ v sume 20 €        

           j) Cenu hosťovacieho povolenia kaprového denného pre nečlenov SRZ v hodnote 17        

           k) Hosťovacie povolenie pstruhové, lipňové pre nečlenov SRZ nevydávať  

           l) Čenské známky  na rok 2016 zachovať v nezmenenej hodnote pre dospelých 27 €,    

              mládež 14.-€ 

         m) Odmeny pre jednotlivé obvodné organizácie:  1. obvodná organizácia:    462 € 

                                                                                         2. obvodná organizácia:    312 € 

                                                                                         3. obvodná organizácia:    211 € 

                                                                                         4. obvodná organizácia:    326 € 

                                                                                         5. obvodná organizácia:    454 € 

                                                                                         6. obvodná organizácia:    334 € 

                                                                                         7. obvodná organizácia:    244 €                                           

        n) Odmeny pre vedúcich komisií: Kontrolná komisia – pani Emília Homolová: 100 € 

                                                               Disciplinárna komisia – pán Michal Vojtyla: 150 € 

                                                               Rybárska stráž – pán Ľudovít Bakus:               50 € 

       o) Odmeny pre funkcionárov MsO SRZ: Predseda MsO – Slavomír Uhlár:            700 € 

                                                                         Tajomník MsO – Bc. Ivan Orth:              700 € 

                                                                         Hospodár MsO – Zdenko Čavojčin:      1000 € 

                                                                         Pomocný hospodár MsO - Juraj Dolník: 300 € 

       p) Odmeny pre ostatných členov MsO:   Václav Mádr:                  400 €                                                        

                                                                         Ivan Nagy:                      150 € 
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                                                                         Ľubomír Zelenický:        200 € 

 

   

  

III. Ukladá 

 

          a) Jednotlivým obvodným organizáciám zabezpečiť a vykonať členské schôdze   

               v nasledujúcich termínoch:  

1. obvodná organizácia: 19.3.2016  o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku 

2. obvodná organizácia: 27.2.2016 o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku 

3. obvodná organizácia: 7.2.2016 o 09:00 hodine v Dome kultúry v Poluvsí 

4. obvodná organizácia: 13.3.2016 o 09:00 hodine v Kultúrnom centre v Novákoch  

5. obvodná organizácia: 14.2.2016 o 09:00 hodine v Kultúrnom dome v Diviackej Novej Vsi 

6. obvodná organizácia: 12.3.2016 o 09:00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku 

7. obvodná organizácia: 20.3.2016 o 09:00 hodine v Dome kultúry v Kanianke. 

  

 

             T: do 31.3.2016                                 Z: Predsedova a tajomníci jednotlivých OO 

 

         b) Zabezpečiť a vykonať mestskú konferenciu dňa: 3.4.2016  

 

             T: do 15.4.2016                                 Z: Predseda a tajomník MsO 

 

 

 

 

     

     

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


