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

                                             U Z N E S E N I E    č. 9/2016 

                               z rokovania výboru konaného dňa 10. novembra 2016 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

pracovného pomeru s účtovníkom MsO, Bc. Ivanom Orthom, k 31.1.2017. 

b) Informáciu o hospodárení na RH Lukovica za rok 2016. 

c) Informáciu o jesennom a celoročnom zarybnení revírov MsO SRZ Prievidza 

v roku 2016.    

d) Informáciu od predsedov obvodných organizácií o brigádnickej činnosti svojich 

organizácií za rok 2016. 

e)  Zhodnotenie brigádnickej činnosť jednotlivých obvodných organizácií.    

            f)   Informáciu z jednal s JUDr. Jurajom Florovičom o prevzatí funkcie predsedu KK   

                  namiesto pani Homolovej.  

            g)  Informáciu z jednania s kompetentnými na povodí a meste Bojnice o  ťahovej   

                 zábrane na rieke Nitre pri reštaurácií  Dráčik.  

            h)  Informáciu o stave žiadosti týkajúcej sa prenájmu pozemkov pri  OR1.  

            i)  Informáciu o vykonanej revízii  pece.  

            j)  Informáciu Michala Vojtylu, že  k 1.1.2017 sa vzdáva funkcie predsedu a člena  

                disciplinárnej komisie. 

            k) Informáciu o došlej a odišlej pošte  

            l) Informáciu o výdajoch z pokladne za 10. mesiac v sume 833,87€. 

          m) Informáciu o smernici a šekoch, ktoré sú vytlačené a pripravené k výdaju na rok  

               2017 

          n) Informáciu Ivan Ortha o odstúpení z funkcie tajomníka a člena výboru MsO, ku dňu  

               1.2.2017.    

II. Schvaľuje 

           a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

           b) Návrh koncoročných odmien funkcionárov MsO za rok 2016.    

           c) Zrušenie poistných zmlúv na rybársky dom a auto a založenie nových poistných   

                zmlúv v poisťovni Allianz.   

           d) Požiadať Radu SRZ o udelenie čestného člena Rady SRZ Slavomírovi   Uhlárovi.   

           e) Milanovi Dugovičovi odpustiť polovičku trestu z disciplinárneho previnenia. 

           f) Doviesť štrk k VN Lazany za účelom vysýpania štrkom prístupovej cesty k nádrži. st 

           g) Aby od  1.1.2017 pre MsO SRZ Prievidza účtovníctvo vykonávala pani Emília   

               Homolová a aby zároveň robila zapisovateľku disciplinárnej komisii.  

 

                 

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SR 


