
                     Návrh na uznesenie z výro čnej schôdze  MO SRZ,   
konanej 30. 03. 2014 

 
 
 
Výročná členská schôdza schva ľuje: 
 
1.správu o činnosti MO SRZ za rok 2013 a návrh hlavných úloh a cieľov 
MO SRZ na rok   2014. 
 
2.  správu o hospodárení na revíroch MO za rok 2013 a plán zarybnenia 
na rok 2014. 
                                     
3.  plnenie  rozpočtu  za  rok  2013  a návrh  rozpočtu  na  rok  2014 
 
4.  správu kontrolnej komisie, vrátane návrhu opatrení 
 
5.  správu volebnej komisie a voľbu členov výboru a kontrolnej komisie 
na obdobie rokov 2014 - 2018   
 
6.delegátov  na snem SRZ :  Ing. Jozef Kalus, Ing. Dalibor Piška   a  
 náhradníka  Ing. Miloš Šéry 
 
 
 
7. pre držiteľov pstruhovej povolenky povinnosť odpracovať  20 
brigádnických   hodín v roku na pstruhových revíroch, pre držiteľov  
kaprových povoleniek 15     brigádnických hodín v roku a mládež od 15 
do 18 rokov 8 brigádnických hodín na ľubovoľnom revíre v roku. 
 
 Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou 
schôdzou je v par. 6 odst. 2  písm. i) stanov SRZ.  Poplatok za každú 
neodpracovanú hodinu ČVS stanovuje na  5,00 EUR. 
Povinnosť odpracovať brigádnické hodiny sa nevzťahuje na členov, ktorí 
dov ŕšili zákonom stanovený vek 62 rokov. 
 Členovia, ktorí nedovŕšili zákonom stanovený vek kvalifikované ako 
predčasné a výsluhové dôchodky sú povinní stanovené brigádnické  
hodiny odpracova ť. 
 
8. pre členov, ktorí neodovzdali do stanoveného termínu – 15.1. 
nasledujúceho roku – vyplnené povolenie na rybolov, VČS umožňuje 
zaplatiť do fondu zarybnenia 20.- € za omeškanie. V prípade 



nezaplatenia tohto poplatku nebudú týmto členom vydané doklady na 
rybolov v príslušnom kalendárnom roku. 
 T: trvale     Z: výbor MO 
 
 
 

1. Členská schôdza ukladá: 
 
 

 a/  zabezpečiť  stanovené ciele MO,  vrátane plánu zarybnenia 
revírov 
      na rok     2014 

 
     T: rok 2014                                                         Z: výbor MO 
 

      b/  zorganizovať rybárske preteky dospelých a detí, ako aj  jesenný  
pretek   ako memoriál Petra  Cipku na rybníku  Ihrište. 

          
     T: máj a október  2014                              Z: výbor MO 

 
       c/  pripraviť a zorganizovať školenie a skúšky pre nových členov MO 

 
     T: február - marec 2015                                     Z: výbor MO 
 

      d/ rozpracovať závery Snemu na podmienky našej organizácie 
 
     T: marec 2015                                                   Z: výbor MO 

      
    e/ účastníci pretekov, ktoré sa bude konať dňa 4.5. budú môcť loviť –       
pretekať aj  nasledujúcu nedeľu t. j. 11.5 2013  na lístok zo 4.5.   

 
      T:  máj 2014                                                          Z: výbor MO 
 
f/  v rámci pripomienkovania zákona , zistiť možnosť sprevádzania detí 
rodičmi , ktorí boli preskúšaní z rybárskych predpisov  
 
      T: r. 2014                                                            Z: výbor MO 

 


