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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 6/2016 

                               z rokovania výboru konaného dňa 9. júna 2016 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

a) Informáciu o splnení uznesení z predchádzajúcich období.  

b) Informáciu o jarnom zarybnení revírov MsO vykonaného školenia a skúšok za 

člena SRZ  konaného dňa 24.4.2016 

c)  Zhodnotenie priebehu a účasti  pretekov konaných na vodách MsO. Akcii        

     organizovanej v spolupráci s mestom Prievidza pri príležitosti Medzinárodného dňa   

     detí na jazierku v parku v Prievidzi.  

            f) Predložené zoznamy o počte a štruktúre členov našej MsO po jednotlivých   

                obvodných organizáciách.  

g) Predložené správy o plnení brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných   

     organizácií. 

            h) Informácie o došlej a odišlej pošte. 

            i) Informáciu týkajúcu sa výdavkov z pokladne.  

            j) Informáciu o výlove kapríka na rybníku Lukovica ktorý sa bude konať dňa     

                29.10.2016 a dňa 22.10.2016 sa uskutoční výlov mestského jazierka. 

              

II. Schvaľuje 

        a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

        b) Paušálne schválenie trov konania na sumu:  

             a) 16.-€ pri bežnom konaní 

             b) 33.-€ ak bolo vo veci potrebné prizvať znalca 

             c) 49.-€ ak bolo vo veci potrebné prizvať znalca z odboru psychiatrie. Zrušiť bod 2       

             písm. q) Uznesenia výboru MsO SRZ Prievidza zo dňa 26.1.2009, ktorým bola     

             paušálna suma trov konania schválená vo výške 7.-€. 

        c) Ako druhostupňový orgán v zmysle §26 ods. 8 Disciplinárneho poriadku zamietnuť    

             odvolanie Ivan Rotha voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie.  

        d) Predvolať Jána Radosu na mestský výbor konaný dňa 8.9.2016.  

        e) Zaujať negatívne stanovisko k vybudovaniu kanoistického móla na VN Kanianka    

            a vedenia kanoistických tréningov na tejto VN. 

        f) Zakúpenie kartónu kancelárskeho papiera, 1 páru čižiem, čereňa a siete na výlov   

            malého kapra na RH Lukovica. 

        g) Preplatenie krmiva na kŕmenie kapríkov na RH Lukovica v sume 1000.-€. 
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III. Ukladá 

 

           a) Spísať a odovzdať zoznam strojov a zariadení, ktoré obvodné organizácie buď majú   

                v užívané od obcí –  sponzorov, alebo dostali od sponzorov stroje a zariadenia  

                a tieto nie sú nikde evidované.  

 

                T: do 8.9.2016                                                   Z: predsedovia OO 

 

    

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


