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Zápis zo stretnutia výboru 11.6.2020 
  
  
  

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

Messerschmidt, J. L.utica, M. Ziska, P.Pajerchin, L. Kurpas 
Chýba : ,  
Zapísal : RB 

Nasledujúci výbor:  12.3.2020 
Nasledujúce predsedníctvo : 
6.3.2020 

  
PRROGRAM :  

1. Kontrola úloh z posledného výboru/ Predsedníctva 
2.  

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Pripraviť analýzu vývoja členskej základne Vavro 24.2.2020 splnené 

Revízia návrhu rozpočtu 2020 Pajerchin 12.3. 2020 Splnené 

Realizácia marketingového Plánu na  2% dane Pajerchin 30.3.2020 nesplnené 

Evidencia počtu ks PD - porovnanie vysadené/chytené 

po revíroch 

Messerschmidt 30.3.2020 nesplnené 

Plán na zvýšenie výberu 2% daní - web kampan Vavro ml. 24.2.2020 nesplnené 

Popis funkcii jednotlivých členov výboru na webe Brodský 24:2.2020 splnené 

Preveriť možnosť predaja štátnych rybárskych lístkov 

pre nečlenov SRZ  na našich predajných miestach. 

Dohoda s mestom o podmienkach predaja štátnych 

ryb. lístkov 

PP 10.2.2020 Splnené 

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

• potreba vytvoriť plán zarybňovania revírov MOSRZ na 5rokov,vytvorenie pracovnej skupiny, 

pripraviť prezentáciu plánu na odsúhlasenie  VCS  

• odsúhlasenie rozpočtu MOSRY LH 2020 

• odsúhlasenie termínu konania miestnych pretekov pod skalkou - navrhovaný termín 6.9.2020  

• odsúhlasenie termínu konania VCS 2020 - nedeľa 11.10.2020  

• revírne tabule - nevyhovujúci stav ich aktualizácie - návrh formy ich aktualizácie - určenie ďalšieho 

postupu  

• kontrola termínu realizácie značenia sanitárneho prietoku na MVE Dovalovo - Juraj Vavro st. 

• Informácia o fungovaní predaja hosťovacích povolení - zabezpečenie evidencie predaja hosťovacích 

povolení po jednotlivých revíroch, nálepky QR kódmi s ryb. poriadkom, ročné/ týždenné ryb. 

listky pre nečlenov SRZ  

• informácia o počte členov, ktorí zaplatili členské po termíne + návrh systému uhrádzania po 

termíne - Juraj Vavro ml 

• informácia o organizácii brigád s podporou webu - návrhy na zlepšenie fungovania  
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HLASOVANIA :    

• Hlasovanie o uznesení 9/2020 "Strategický plán hospodárenia"  - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 10/2020  " Rozpočet MO SRZ LH 2020" - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 11/2020 " Rybárska nedeľa Pod skalkou 6.9.2020" - schválené 

• Hlasovanie o uznesení 12/2020 "Termín konania 11.10..2020 a program VČS" - schválené 

  

  
ÚLOHY ZO STRENTUTIA VÝBORU : 

Úloha Zodpovedný Termín Komentár 

Popis stavu toku Bocianka pre potreby spracovania štúdie  • Trnka     

Zverejnenie uznesení 2020 na webe • Kurpas 24.6.2020   

Kontrola osadenia merania min. Prietoku MVE Dovalovo • Kurpas 24.6.2020   

Pripravenie listu na okresný úrad  s výzvou na osadenie 

merania min. Prietoku 

• Vavro st. 30.6.2020   

Zabezpečenie evidencie predaja hosťovacích  povolení po 

jednotlivých revíroch 
• Kordoš 30.6.2020   

Formulácia uznesenia  Individuálne prijímanie nových 

členov, úhrada členského po termíne,... 
• Kurpas 30.6.2020   

  
UZNESENIA :  
  
Zoznam uznesení ako aj kompletné znenie vrátane výsledkov hlasovania nájdete na webe v 
sekcii dokumenty MO SRZ : UZNESENIA 2020 
  
OSTATNÉ INFORMÁCIE  : 
  

• Fungovanie rybarskej straze - info  

• individualne prijem novych clenov -Juraj Vavro ml 

• jan knap - prezentacia - nahradny termin 
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