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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 7/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 8. septembra 2016 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

a) Informáciu o splnení úloh a uznesení výboru MsO za uplynulé obdobie  

b) Správu o priebežnom plnení rozpočtu za rok 2016 

c) Správa o činnosti MsO a o plnení úloh MK v uplynulom období roku 2016  

d) Správa o činnosti RS za uplynulé obdobie roku 2016  

            f)   Informáciu o nákladových položkách čerpaných cez pokladňu za mesiace jún, júl,               

                  august. 

g) Informácia, že žiadna z obvodných organizácií nedoručila zoznam strojov   

     a zariadení, ktoré organizácie majú v užívaní a nie sú v majetku našej organizácie.  

            h) Správu o došlej a odišlej pošte za obdobie od predchádzajúceho výboru. 

i) Informáciu o plánovanej prekládke rieky Nitry a Handlovky zo strany HBP, a.s.  

j) Informáciu, že na jarné zarybnenie sa vyčerpalo v hodnote 31 995 €. Na jesenné     

    zarybnenie je rozpočtovaná suma 45205 €.  

k) Informáciu o pokračovaní v budovaní prístavby na RH Lukovica. 

l) Informáciu o zakúpení krovu na RH Lukovica v hodnote 390 €. 

m) Informáciu o tom, že do kroniky MsO SRZ Prievidza je potrebné dopísať  

      chýbajúcich 15 rokov. 

n) Požiadavku tajomníka o predloženie zoznamu strojov a zariadení od obvodných   

     organizácií na zakúpenie formou sponzorského príspevku.  

o) Žiadosť členov výboru 6. obvodnej organizácie o prehodnotenie pracovnej zmluvy      

    Bc. Ivana Ortha 

p) Požiadavku hospodára o predloženie zoznamu na vydanie vianočných kaprov.  

  

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Nákladové položky čerpané cez pokladňu za mesiace jún, júl, august. 

           c) V prípade žiadosti Mariana Medzihorského o vyňatie zo zoznamu osôb, ktorým nie  

               je možné vydať povolenie na rybolov, postupovať v zmysle Stanov SRZ § 10 ods. 2. 

            d) Žiadosť Milana Dugoviča o odpustenie polovičky trestu preložiť na nasledujúce  

               zasadnutie výboru keď výbor bude mať k dispozícií všetky materiály týkajúce sa  

               jeho trestu.  

           e) Na základe uvoľnených finančných prostriedkov vykonať objednávku kapra na   

               jesenné zarybnenie v objeme 13000 kg.  

           f) Petrovi Mellovi, Marekovi Šrajerovi, Václavovi Mádrovi, Zdenkovi Čavojčinovi  

               preplatiť PH, prípadne inú nákladovú položku v sume 100 €.  
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           g) Zakúpenia vecného daru v hodnote 50 €, k 80 výročiu vzniku ZO SRZ Púchov. 

           h)  Preplatenie nasledovných nákladových položiek:  

               PH v hodnote 29,50 €, kocky Porfix v hodnote 5,18 €, doplnenie kyslíka v hodnote   

               33,40 €, PH v hodnote 30 €. Zakúpiť a preplatiť 5 ks podberákov na výlov, 20 párov  

               rukavíc, silón do krovinorezu, štyri sieťky do čereňa, chemické kotvy, konzoly do  

               betónu, 10 kg klincov.  

 

 

III. Ukladá 

 

          a) Na Radu SRZ napísať žiadosť o pozastavenie minimálneho zarybnenia na revíroch  

              Ťakov potok  a OR č. 2,  ktoré môžu byť postihnuté prekládkou rieky Nitry a   

              Handlovky  

 

             T: do 30.9.2016                                                                  Z: hospodár MsO 

 

           b) Vyzvať Karola Vaňu o  doloženie povolenia od SVP, písomnej žiadosti a  

                písomného súhlasu od mestského výboru na vybudovanie  prístrešku na VN  

                Nitrianske Rudno. V opačnom prípade Karola Vaňu vyzvať na odstránenie  

                prístrešku do 30 dní od prevzatia písomnej výzvy.   

 

             T: bezodkladne                                                             Z: tajomník MsO 

 

      

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


