
 

 

 

Zápis zo stretnutia výboru 23.01.2020 
  
  

Prítomní :J. Vavro ml,st, J. Trnka ml, L. Kordos, R. Brodsky, T. 

Messerschmidt, J. L.utica, M. Ziska, P.Pajerchin, L. Kurpas 
Chýba : , J. Boros, Milan Zaborsky 
Zapísal : PP 

Nasledujúci výbor:  20.2.2020 
Nasledujúce predsedníctvo : 
6.2.2020 

  
PRROGRAM :  

1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 
2.  

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

preveriť možnosť prenajať auto na brigády: úžitkové 
auto s korbou, okres lm,rbk,pp, cena za nájom a deň, 
možnosť rezervovať auto,  

R Brodský 10.2.2020 Vybavene, J. 
Trnka zapozicia 
vlastne za PHM 

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych lístkov 
pre nečlenov SRZ  na našich predajných miestach. 
Dohoda s mestom o podmienkach predaja štátnych 
ryb. lístkov 

P. Pajerchin 10.2.2020   

Kúpiť schránku, namontovať ju a označiť našim logom  J. Lutica 10.2.2020 Kupena, 

  
3. Kontrola plnenia úloh z VČS 
4. Priebežné témy :  

o kontrola plnenia pridelených úloh - P. Pajerchin 
o stav na MVE Dovalovo -J, Vavro st, podal správu o aktuálnom stave a návrh ďalších krokov - viď 

uznesenie č.1 
o Aktuálny vestník SRZ - podanie správy a pridelenie úloh - Na základe vydaného vestníka SRZ 

vyplynuli povinnosti a úlohy pre MO SRZ, kt. boli už zabezpečené 
o Informácia o plnení rozpočtu za rok 2019 - J. Lutica - bola predložená správa KRK ohľadom 

plnenia rozpočtu 2019.  Výbor vzal správu na vedomie a bude súčasťou správy KRK na VČS.  
o Diskusia a pridelenie úloh na témy: 

 Odmeny za predaj hosťovacích povolení za sezónu 2019 - Odmeny predajcom hosťovacích 
povolení budú vyplatené v súlade s odsúhlasenými podmienkami. 

 Konferencia Ján Knap 2020 - príprava konferencie ako aj rozsah bolo presunuté na 
predsedníctvo posun na predsedníctvo 

 Návrh rozpočtu pre rok 2020 

 Marketing pre zvýšenie príjmu z 2% dani - z dôvodu poklesu výberu 2% príspevku je 
potrebné pripraviť plán na zvýšenie výberu pre r. 2020 

 Marketing na zvýšenie predaja hosťovacích povolení 

 Predajne miesta hosťovacích povolení pre sezónu 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
HLASOVANIA :    

 hlasovanie o uznesení 2/2020 "školenie a skúšky nových členov SRZ pre sezónu 2020" - 
odsúhlasené 

 hlasovanie o uznesení 3/2020 "plán brigád 2020" - odsúhlasené 
 hlasovanie o uznesení 4/2020 "vekove kategórie členov MOSRZ L. Hradok"  - odsúhlasené 
 hlasovanie o uznesení 5/2020 "Poskytnuté benefity pre členov výboru, členov KRK, členov 

DK a členov rybárskej stráže"  - odsúhlasené 
  
 hlasovanie o uznesení x/2020 "brigádnická povinnosť členov MOSRZ L. Hrádok" - vrátené 

na prerokovanie na predsedníctvo 
  
ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : 

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Zabezpečenie odoslania zoznamu RS pre radu SRZ  Jano Boroš 15.2.2020   

Vedúci športových klubov - zabezpečiť účasť predstaviteľa 
MO SRZ na rozšírenom zasadnutí LRU Mucha 

Trnka Jozef 
 

 

 

 


