Miestna organizácia rybárskeho zväzu MO SRZ Liptovský Hrádok
ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok

Výročná členská schôdza 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh na prijatie uznesení

Spracoval: podpredseda Ing. Peter Pajerchin
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok

Schválené strategické úlohy na obdobie 2019 – 2022
Hospodárenie






zrealizovať plán revírovania a zarybňovania s cieľom výrazného zvýšenia počtu
pôvodných druhov rýb
vytvoriť generačné stáda pôvodných druhov rýb
pokračovať v projekte „Ikry v boxoch“
zrealizovať vlastnú liaheň na pôvodné druhy rýb
finančné prostriedky MOSRZ LH použiť na výrazné zvýšenie zarybnenia
Financie





hospodáriť v zmysle pripravovaných rozpočtov schválených VČS
vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti (otrava …) vo výške 30.000,- eur
vyčleniť rezervu na výstavbu vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur
Členská základňa






zefektívniť brigádnickú činnosť
práca s mládežou – pravidelne sa zúčastňovať na súťaži „Zlatý blyskáč”
pravidelne organizovať miestne preteky a tématické stretnutia
pravidelne informovať o práci výboru
Športová činnosť




mládež = účasť na súťaži „Zlatý blyskáč”
účasť družstva MOSRZ LH v LRU Mucha – 1. liga
Výbor






pravidelne a intenzívne pracovať na zveľaďovaní MOSRZ a jej revírov
pravidelne informovať členskú základňu o stretnutiach a dôležitých informáciách
pracovať na uspokojení všetkých skupín členskej základne
aktívne spolupracovať s okolitými organizáciami a inštitúciami s cieľom ochrániť a
zveľadiť naše revíry

Návrh hlavných úloh do uznesenia VČS 2020



hospodáriť v rámci schváleného rozpočtu a prebytok uplynulého roku investovať do
zarybnenia



vyčleniť rezervu na nepredvídateľné udalosti vo výške 30.000,- eur



vyčleniť rezervu na projekt vlastnej liahne vo výške 100.000,- eur



zarybniť revíry minimálne v rozsahu stanoveného zákonom a zároveň v súlade so
zarybňovacím plánom vrátane projektu “Ikry v boxoch”



zabezpečiť elimináciu vplyvu rybožravých predátorov v spolupráci s potrebnými
združeniami a organizáciami



zorganizovať brigádu pre všetkých členov s brigádnickou povinnosťou v rozsahu 12
hodín



zabezpečiť chod a fungovanie krúžku mladých rybárov s cieľom zúčastniť sa na preteku
„Zlatý blyskáč“ a prebojovať sa s družstvom LRU Mucha do 1. ligy



pripraviť projekt vlastnej liahne na schválenie pre VČS alebo MČS



zorganizovať „Rybársku nedeľu pod Skalkou“ s pretekom MOSRZ LH



vytvoriť platformu na webovej stránke pre podporu plánovania a organizácie
brigádnickej činnosti



vypracovať strategický plán hospodárenia a zarybňovania na revíroch MOSRZ
Liptovský Hrádok v spolupráci s externým poradcom

ROZPOČET MO SRZ L. Hrádok
na r. 2020
P R Í J M Y:
Príspevky členov
v tom členské známky
dospelí
študenti
zápisné
členské preukazy
náhr. za neod. brig. VČS
Príjmy z predaja povoleniek
v tom naše vody
pp dospelí
pp študent
pp ZŤP, RS
pp sezónna
pp deti
kaprová dospelí
kaprová deti
lipňová
hosťovacie povolenky
povolenky budúc. roka
1A členská známka 2019
3A - pp dospelí
4A - kaprová dospelí
2G náhr.za neod. brig. VČS
2H náhr.za 2 neod. brig. VČS
Tlačivá (ryb. poriadok, záznam o dochadzke...)
Príjmy z majetku
v tom dividendy z akcií Slovryb
úroky kreditné
Prijatý 2 % podiel z daní
Ostatné príjmy /prepl. pretek. Bepax/
PRÍJMY SPOLU

ROZPOČET
2020

Rozpočet na
rok 2020
18 501,00 €
10 878,00 €
10 759,00 €
119,00 €
1 500,00 €
63,00 €
6 060,00 €
24 924,00 €
19 424,00 €
7 000,00 €
120,00 €
799,00 €
765,00 €
9 640,00 €
460,00 €
640,00 €
5 500,00 €

730,00 €
730,00 €
2 500,00 €
42,00 €
46 697,00 €

VÝDAVKY:
Povolenky a známky Rade SRZ
Členské preukazy
1A členská známka
1B členská známka
3A - pp dospelí
3B - pp ZTP
3C - pp študent
3D - pp deti
4A - kaprová dospelí
4B - kaprová deti
4C – Lipňová
Tlačivá (ryb. Poriadok, záznam o dochadzke,..)
Nákup násad
Réžijné výdavky
réžijný mater. a drobný hmot. maj.
elektr. energia voda
cestovné
poštovné a telef. výdavky
občerstvenie a reprezentácia
ostat. služby /napr. nájomné...
osobné výdavky
dane a poplatky
Ostatné výdavky /techn. zhodn./
VÝDAVKY

14 397,00 €
2 100,00 €
36,00 €
600,00 €
89,00 €
210,00 €
90,00 €
10 146,00 €
450,00 €
560,00 €
116,00 €
22 900,00 €
10 900,00 €
2 570,00 €
530,00 €
350,00 €
100,00 €
1 600,00 €
2 000,00 €
3 600,00 €
150,00 €

SPOLU

48 197,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov

-1 500,00 €

