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

 

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 8 

                               z rokovania výboru konaného dňa 6. októbra 2016 

 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Informáciu o objednávke cenín na rok 2017.  

c) Informáciu o nekonaní plánovaného mimoriadneho Snemu SRZ za účelom zmien 

Stanov SRZ.   

d) Informáciu o priebehu stavby na RH Lukovica.   

e) Informáciu, že do unimobunky na rybníku Lukovica bude potrebné zakúpiť 5 m3 

betónu. 

      f)   Informáciu o plánovanom zarybnení, ktoré sa má konať 12.10.2016.  

      VN Nitrianske Rudno: 5000 kg. 

            VN Nováky: 2400 kg 

            VN Kanianka: 1800 kg 

            VN Lazany: 1200 kg 

      VN Brezany: 1200 kg 

      OR rieky Nitry č. 1: 600 kg. Z výlovu rybníka Lukovica 200 kg K2. 

      Rieka Nitra: 100 kg 

f) Informáciu o došlej a odišlej pošte za uplynulé obdobie 

g) Informáciu o výdajových nákladoch z pokladne za mesiac september.   

  

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) Smernicu MsO SRZ Prievidza platnú na rok 2017 so zmenami a dodatkami                                        

                schválenými výborom a zapracovanými do smernice. 

            c) Ako druhostupňový disciplinárny orgán potvrdil rozhodnutie DK ako      

                prvostupňového orgánu voči Štefanovi Daničovi. 

          d) Majiteľom firmy KM Fish za ich prezentáciu a sponzoring na medzinárodných  

               prívlačových pretekoch odpustiť poplatok za neodpracovanú brigádu v roku 2016  

           e) Preplatiť bloky hospodára z nákupu montážnej peny 3 ks, drôtu na viazanie rákosia  

           f) Zakúpenie nohavíc členom RS, ktorým nohavice neboli zakúpené v roku 2016. Tieto  

               by boli zakúpené zo sponzorského príspevku mesta Prievidza v 1. polroku 2017. 

           g) Pre 6. obvodnú organizáciu zakúpiť motorovú pílu zo sponzorského príspevku      

               mesta Prievidza.   
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           h) 4. obvodnej organizácii, zo sponzorského príspevku Nováky za rok 2017 zakúpenie  

                motorovej píly, pstruha dúhového v množstve 200 kg, tlačiareň do kancelárie, kari  

               sieť na výrobu hniezd pre zubáče, pomôcky pre rybársky krúžok, ceny na detské   

               preteky na VN Nováky.  

           i) S Ivanom Orthom rozviazať pracovný pomer výpoveďou v zmysle Zákonníka práce    

               § 63 ods. 1 písm. a). 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


