
 
                    
 

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

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Výročná členská schôdza 2020 
 

Správa kontrolnej a revíznej komisie, disciplinárnej komisie 
a rybárskej stráže za rok 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: predseda KRK Ján Lutica 
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

 



 
                    

Správa o  činnosti  KRK, DK, RS 
  

Činnosť kontrolnej a revíznej komisie v roku 2019 bola zameraná na plnenie úloh, ktoré 
vyplývajú zo stanov SRZ, organizačného poriadku a smerníc pre činnosť kontrolných komisií, 
zo všeobecne platných predpisov a zásad pre hospodárenie s finančnými prostriedkami MO. 
 
Komisia sa zamerala na kontrolu: 
 
- vedenie pokladničných operácií 
- vedenie účtovnej evidencie 
- evidencie hmotného a drobného hmotného majetku 
- dodržiavanie schváleného rozpočtu MO 
- plnenie uznesení výročnej členskej schôdze a výboru 
 

Komisia v roku 2019 vykonala náhodné kontroly hospodárenia MO, pri ktorých boli 
kontrolované účtovné doklady a pokladničné operácie. V peňažnom denníku je zaznamenaných 
1647 účtovných položiek. Komisia konštatuje, že celá účtovná agenda bola účtovníkom a 
pokladníkom  vedená v zmysle platných predpisov. 
 

Ku dňu 31.12.2019 komisia vykonala periodickú inventúru HIM A DHIM. Zápis s 
fyzickej inventúry, spolu zo zápisom jednotlivých prostriedkov, bol predložený výboru MO. 
Evidované prostriedky nechýbajú a majetok sa nachádza v dobrom stave. 
 

Predseda komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach predsedníctva a výboru, ktorého 
činnosť je plne v súlade so stanovami SRZ. 
 
 
 

Stanovisko KRK k hospodárskym výsledkom v roku 2019 a k rozpočtu 2020 
 

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2019 kontrolná komisia preverila správnosť účtovnej 
závierky k 31.12.2019, pričom nezistila žiadne nedostatky. 

 
Komisia navrhuje VČS hospodársky výsledok za rok 2019 schváliť. 

 
    Komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2020 a doporučuje ho VČS 
schváliť. 

 
 

DK 
 

V roku 2019 pracovala v počte 3 členov. Komisia nemusela riešiť žiadneho člena , teda 
bez priestupkov 
 
 
 

RS 
 

Rybárska stráž MO SRZ Liptovský Hrádok v roku 2019 pracovala v počte 16 členov. 
Hlavnou úlohou rybárskej stráže v roku 2019 bolo plnenie úloh na dodržiavaní nového Zákona 
o rybárstve č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 



 
                    

Členovia rybárskej stráže vykonávali plánované a neplánované kontroly na vodných 
tokoch MO SRZ Lipt. Hrádok a to Váh, Belá, Peterská Mlynica, Račkov potok, Hybica, 
Malužianka, potok Dovalovec, kde boli vykonávané kontroly loviacich rybárov. V rámci 
plánovaných kontrol boli vytvorené dvojice členov rybárskej stráže, ktoré vykonali plánované 
kontroly vopred určených úsekov. Takéto kontroly boli vykonané v mesiacoch jún 4x, júl 3 x, 
august 3 x a september 2 x. Tiež boli vykonávané nepravidelné kontroly členmi rybárskej stráže, 
ktoré rybárska stráž vykonávala individuálne. Počas kontrol neboli zaznamenané porušenia 
zákona o rybárstve, a tiež porušenia všeobecne záväzných právnych noriem držiteľmi povolenia 
na rybolov, kde naši členovia Miestnej organizácie ako aj hostia, ktorí lovili na našich vodách 
v plnej miere dodržiavali zákon o rybárstve. V priebehu roka 2019 na našich vodách neboli 
zaznamenané prípady pytliactva. 

 


