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Uznesenie č.1 
Školenie a skúšky nových členov MOSRZ Liptovský Hrádok v rybárskej 
sezóne 2019 

 
Noví uchádzači o členstvo v SRZ s požiadavkou byť registrovaní v MOSRZ Liptovský Hrádok 
sa môžu prihlásiť najneskôr do 28.02.2019 formou vyplnenia prihlášky za člena, na 
predpísaných tlačivách uložených na webovej stránke MOSRZ LH na adrese: 
http://srzlh.stuffnet.sk/wp-content/uploads/2019/01/prihlaskasuhlas.pdf 
Školenie nových uchádzačov za členov MOSRZ Liptovský Hrádok bude dňa 09.03.2019 
v rybárskom dome MOSRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, Liptovský Hrádok, v čase od 
8.00 do 12.00 hod. 
Záverečné skúšky nových uchádzačov za členov MOSRZ Liptovský Hrádok budú dňa 
23.03.2019 v rybárskom dome MOSRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, Liptovský Hrádok, 
v čase od 8.00 do 10.00 hod. 
Záverečné skúšky budú prebiehať formou testu. 
Školiaca skúšobná komisia: Peter Pajerchin, Tomáš Messerschmidt, Jozef Trnka. 
Želáme Vám veľa úspechov pri záverečných skúškach. 
 
S pozdravom 

         
Predseda  MOSRZ L. Hrádok     ......................................                                                                                      

                                                                                                                   Ing. Ľudevít Kurpas       
 
 

Tajomník  MOSRZ L. Hrádok     ......................................                                                                                      
                                                                                                                   Ing. Richard Brodský      
 
 

 
                                                               
              
Uznesenie č.2 
Základné pravidlá pre brigádnickú povinnosť členov MOSRZ Liptovský 
Hrádok 
 
 
Výbor MOSRZ Liptovsky Hrádok prijal dňa 31.01.2019 nasledovné uznesenie týkajúce sa 
brigádnickej povinnosti: 
 
1. brigádnická povinnosť sa vzťahuje na kategórie členov: dospelý muž, žena 
2. oslobodení od brigádnickej povinnosti sú kategórie členov: deti, mládež, dôchodca, 

invalidný dôchodca a zdravotne ťažko postihnuté osoby 
3. od brigádnickej povinnosti sú oslobodení členovia rybárskej stráže, členovia KRK a 

členovia výboru MOSRZ 
4. záväzok každého člena s brigádnickou povinnosťou je odpracovať v jednej rybárskej 

sezóne dve šesť hodinové brigády 
5. neodpracované brigády je možné finančne nahradiť, pričom finančná náhrada za jednu 

neodpracovanú šesťhodinovú brigádu je 30,- eur a finančná náhrada za dve neodpracované 
šesťhodinové brigády je 60,- eur 

 



 

 

Podporte našu MOSRZ príspevkom 2% podielu zo zaplatenej dane na zarybnenie a získajte 
benefit v podobe odpracovanej brigády. Pravidlá získania tohto benefitu sú popísané 
v samostatnom uznesení výboru MOSRZ. 
 
Pripomíname uznesenie č. 13 prijaté na Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 
19.08.2018, ktoré je stále platné: 
MCS MOSRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.8.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej 
členskej schôdzi organizovanej MOSRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť 
na brigáde v prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po 
skončení výročnej členskej schôdze. 
 
Pripomíname kategorizáciu členov MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasenú výborom 
MOSRZ: 
Kategórie: 
 Dieťa 6-14 rokov 

 Mládež 15-17 rokov 

 Dospelý 18-61 rokov 

 Dôchodca nad 62 rokov 

V rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku platí pravidlo, že 
rozhodujúci je vek, ktorý dosiahne člen v predmetnej rybárskej sezóne. 
 
Platnosť obsahu tohto dokumentu je od 31.01.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového 
uznesenia výboru, ktoré môže obsah tohto dokumentu zmeniť.  
 
 
                                                                                                                                                         
              
Uznesenie č.3 
Poukážte 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 
alebo právnických osôb na zarybnenie a získajte benefit v podobe 
odpracovanej brigády 
 
Pre pripomenutie: 
Záväzok každého člena s brigádnickou povinnosťou je odpracovať v jednej rybárskej sezóne 
dve šesťhodinové brigády. Neodpracované brigády je možné finančne nahradiť, pričom 
finančná náhrada za jednu neodpracovanú šesťhodinovú brigádu je 30,- eur a finančná 
náhrada za dve neodpracované šesťhodinové brigády je 60,- eur. 
 
V prípade ak člen MOSRZ Liptovský Hrádok poukáže 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb na zarybnenie, môže získať benefit v podobe 
odpracovanej brigády za nasledovných podmienok: 
 
 Člen doručí doklad o úhrade podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo 

právnických osôb presne a v plnom rozsahu podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 1 až 5, 
osobne hospodárovi MOSRZ Liptovský Hrádok alebo mailom na mosrzlh@gmail.com. 
Každý doklad musí byť potvrdený pečiatkou príslušného daňového úradu, inak ho 
nemôžeme považovať za doklad o úhrade, na základe ktorého je možné získať uvedený 
benefit. 



 

 

 Hodnota poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne vo veľkosti náhrady 
brigádnickej povinnosti konkrétneho člena, tzn.: ak bude poukázaný podiel v hodnote od 
30,eur do 59,- eur, tak člen získa benefit za jednu šesť hodinovú brigádu. Ak bude 
poukázaný podiel v hodnote nad 60,- eur, tak člen získa benefit za dve šesťhodinové 
brigády. 

 Náhrada brigádnickej povinnosti bude prevedená administratívne v evidencii 
odpracovaných brigád daného kalendárneho roku, pričom sa bude týkať tej rybárskej 
sezóny, v ktorej bol podiel zaplatenej dane poukázaný.  

 Člen doručí doklad o úhrade podielu zaplatenej dane najneskôr do 15.07. predmetného 
roku. 

 Člen obdrží mailom potvrdenie o zaevidovaní počtu odpracovaných brigád najneskôr do 
siedmich dní od doručenia dokladu o úhrade. 

Pripomíname uznesenie č. 13 prijaté na Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 
19.08.2018, ktoré je stále platné: 
MCS MOSRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.08.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej 
členskej schôdzi organizovanej MOSRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť 
na brigáde v prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po 
skončení výročnej členskej schôdze. 
 
Platnosť obsahu tohto dokumentu je od 31.01.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového 
uznesenia výboru, ktoré môže obsah tohto dokumentu zmeniť.  
 

 
Prílohy: 
Usmernenie k prílohám, doklady o poukázaní podielu dane príloha č.1 až č.5 
                                                     
 

Usmernenie k prílohám č. 1-5 
 
Príloha č. 1 VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby 
  POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 
zo závislej činnosti, predkladá daňovému úradu vyhlásenie na poukázanie 2% a potvrdenie 
o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom.  
Kópiu týchto potvrdení si nechá potvrdiť daňovým úradom a túto potvrdenú kópiu odovzdá 
MO SRZ Liptovský Hrádok.  
 
Príloha č. 2 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A 

– VIII. oddiel -  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby podľa §50 zákona 

Daňové priznanie typ A podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane 
z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti a nie sú od dane oslobodené.   
 
Napr. zamestnanec, ktorý si sám podáva daňové priznanie, lebo nepožiadal zamestnávateľa 
o vykonanie ročného zúčtovania alebo mu z akýchkoľvek dôvodov nemohol zamestnávateľ 
vykonať ročné zúčtovanie. 
 
Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane (VIII. oddiel), ktoré je súčasťou tohto daňového priznania.   



 

 

 
Príloha č. 3 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B 

– XII. oddiel -  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby podľa §50 zákona 

Daňové priznanie typ B podáva fyzická osoba, ktorá nemôže podať daňové priznanie typ A z 
toho dôvodu, že dosahuje aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti (napríklad príjmy zo 
živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti) a má povinnosť podať daňové priznanie.  
 
Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane (XII. oddiel), ktoré je súčasťou tohto daňového priznania.   
 
Príloha č. 4 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby  

– VI. časť  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
právnickej osoby 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane (VI. časť), ktoré je súčasťou tohto daňového priznania.  
V prípade, ak DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel 
(aj inej organizácii, nemusí byť totožná s prijímateľom), tak môže poukázať 2% z dane - označí 
v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. 
 
Príloha č. 5 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby  

– VI. časť  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
právnickej osoby 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane (VI. časť), ktoré je súčasťou tohto daňového priznania.  
V prípade, ak NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný 
účel (aj inej organizácii, nemusí byť totožná s prijímateľom), tak môže poukázať iba 1% z dane 
- označí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane. 
 

 
Uznesenie č.4 
Oznámenie o výdaji cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2019 - 
Doplnenie o termíny výdaja v Liptovskom Hrádku  
 
Na základe uznesenia výboru MOSRZ Liptovský Hrádok vydávame tento oznam, ktorým sa 
rozširuje výdaj povolení o možnosť ich vyzdvihnutia v Liptovskom Hrádku 

 
Výdaj povolení v Liptovskom Hrádku: 
Ceniny a povolenia si budete môcť prevziať v dňoch:  

 18.2., 11.3., 25.3., 1.4., 8.4. v čase 18.00 - 20.00 hod 
Na adrese: 

 Rybársky dom MOSRZ Liptovský Hrádok 
ČSA 1543 
Liptovský Hrádok 
 

Pripomíname: 
Výdaj cenín a povolení na rybolov bol zahájený 07.01.2019. 
Ceniny a povolenia si budete môcť prevziať aj naďalej v dňoch:  

 Každý pondelok 9.00 - 12.00 hod a 13.00 - 17.00 hod 

 Každú sobota 9.00 - 12.00 hod 

na adrese:  



 

 

 Rybárska predajňa STARFISH  

Ul.1.maja941/118 
Liptovský Mikuláš  
www.starfish.sk 

 
kontaktná osoba: 

 Ľubomír Kordoš, mobil: 0908 937 612 

Pri výdaji cenín a povolení predložte: 
 doklad o úhrade  

 členský preukaz, do ktorého Vám bude vlepená členská známka 

 platný štátny rybársky lístok 

 v prípade ak ste ZŤP alebo invalidný dôchodca, príslušný preukaz, prípadne 
potvrdením o zdravotnom stave 

 v prípade, ak ste si objednali nový členský preukaz, tak fotografiu 3x4cm 

Súčasťou výdaja cenín a povolení bude aktualizácia databázy členskej základe MOSRZ LH, 
preto Vás prosíme o súčinnosť a trpezlivosť pri získavaní Vašich údajov.  
Zároveň Vás prosíme pri výdaji cenín a povolení o vyplnenie dotazníka, na základe ktorého 
chceme pripraviť stratégiu našej MOSRZ pre obdobie 2019-2022, ktorú predstavíme na 
Výročnej členskej schôdzi.  
Výdaj cenín a povolení je možný najskôr do troch dní po zrealizovaní platby. 
 
 
Uznesenie č.5 
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu MOSRZ Liptovsky Hrádok 
 
Na základe § 14 ods.2 Stanov SRZ, ktoré ukladajú povinnosť výborom ZOSRZ zorganizovať 
minimálne jeden krát ročne výročnú členskú schôdzu si Vás, Výbor miestnej organizácie 
slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku dovoľuje pozvať na: 
 

Výročnú členskú schôdzu MOSRZ Liptovsky Hrádok 
 

Výročná členská schôdza sa bude konať 
v nedeľu 31.3.2019 o 8.30 hod. v Kinosále Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku 

Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 7.30 hod. 
 
Program : 
 
08.30 hod. Otvorenie 
08.30 hod. Prezentácia mini festivalu muškárskych filmov 
08.40 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií  
09.00 hod. Udelenie vyznamenaní členom MOSRZ a uctenie si zosnulých členov 
09.15 hod. Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2018  
09.30 hod. Správa hospodára MOSRZ za rok 2018 
09.45 hod. Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2018 
10.00 hod. Správa KRK, DK a RS MOSRZ za rok 2018 
10.15 hod  Prestávka s občerstvením 
10.45 hod     Plán strategických úloh na obdobie 2019 – 2022 
11.00 hod Prezentácia plánu zarybňovania a revírovania 2019 – 2022 



 

 

11.15 hod. Diskusia 
11.45.hod Schválenie uznesenia VCS 2019 
12.00 hod.  Záver oficiálnej časti 
12.15 hod.  Neoficiálna časť: Mini festival muškárskych filmov 

Projekcia  dvoch svetových filmov s muškárskou tematikou 
1. Nový Zéland – lov pstruhov potočných - 25min 
autor: Kurt Konard Production - Slovensko 
2. Astove – muškárenie na mori - 15 min. 
autor: Black Fly Eyes 

13.00 hod.  Zaver neoficiálnej časti 
 
Výbor miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu pozýva všetkých svojich členov, 
aby účasťou na VČS využili svoje právo a svojou aktívnou účasťou na VČS prispeli a podporili 
fungovanie MOSRZ Liptovsky Hrádok.  
 
 
 
Pripomíname uznesenie č.13 prijaté na Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 
19.8.2018, ktoré je stále platné: 
MCS MOSRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.8.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej 
členskej schôdzi organizovanej MOSRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť 
na brigáde v prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po 
skončení výročnej členskej schôdze 
 
 
Uznesenie č.6 
Plán práce rybárskeho krúžku 2019 
 
Na základe uznesenia výboru MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasíme s predloženým plánom 
práce rybárskeho krúžku pod vedením Milana Záborského. 
 

 
Uznesenie č.7 
Odsúhlasenie zoznamu vyznamenaných členov na VČS 2019 
 

Čestný odznak „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 3. stupňa 

 

MICHALOVI KOVALČÍKOVI 

GUSTÁVOVI LUTICOVI In memoriam 

JOZEFOVI ŠTEPITOVI In memoriam 

 

Čestný odznak „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 2. stupňa  

 

ONDREJOVI HALAHIJOVI In memoriam 

STANISLAVOVI JANČUŠKOVI  

ĎAKUJEME ZA DLHOROČNÚ PRÁCU VO VÝBORE 



 

 

Uznesenie č 8 

Dohoda o spolupráci s MO SRZ LM pri organizácii preteku Liptovský 
Lipeň 2019 
Výbor MOSRZ Liptovsky Hrádok odsúhlasuje zmluvu o spolupráci s MO SRZ LM pri 
organizácii preteku Liptovský Lipeň za nasledovných podmienok :  
Podmienky spolupráce: 

1. Pretekárska trať bude vytýčená nasledovne - Sektor A - rieka Váh (Lipt. Hrádok) od 
sútoku s riekou Belá proti prúdu, Sektor B – rieka Váh v meste Liptovský Mikuláš – 
cca 2,5-3km na jeden sektor  

2. Na sektore A v Liptovskom Hrádku sa bude loviť len na jednu muchu 

3. Na sektore A v Liptovskom Hrádku  - „Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov“. 
Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej 
pretekárom zvolenej platnej ryby  

4. Štáb pretekov – Rybársky dom MOSRZ Liptovský Mikuláš 

5. Počet pretekových úsekov/sektor – 15 a to znamená maximálne 60 účastníkov preteku 

6. Pretekové úseky a trate budú označené tabuľkami a dočasnými sprejmi. Tabuľky budú 
odstránené organizátorom do 24h po preteku 

7. V prípade, že MOSRZ LH poskytne svoje vody, navrhujeme zvýšenie štartovného na 
15 eur/pretekár  

8. Finančný výnos zo štartovného sa bude deliť rovnakým dielom medzi organizáciami 
(50%-50%) a rovnako sa budú deliť aj finančné náklady spojené s organizáciou preteku 
(ceny, diéty pre hlavného rozhodcu, raňajky a obedy pre členov organizačného výboru, 
spreje, tabuľky/pásky) – zástupcovia MOSRZ LM zabezpečia ceny. Náklady budú 
nastavené tak, aby hospodársky výsledok bol pozitívny 

9. Pripravenie propozícií – pripraví MOSRZ LM a uverejnené budú po odsúhlasení 
MOSRZ LH 

10. Pripravenie a vyznačenie tratí – zastreší LM, LH poskytne asistenciu pri vyznačovaní 
sektoru A.  

11. Zabezpečenie sektorových rozhodcov – jedného rozhodcu zabezpečí  LM a jedného LH  

12. Zabezpečenie štábu, losovanie a vyhodnocovanie výsledkov – technicky a personálne 
zabezpečí LM 

13. Prechytávači – pre prípad potreby je nutné mať 1-3 ľudí v zálohe – podľa dohody 
zabezpečí LM aj LH 

14. Zabezpečenie obedov a občerstvenia pre účastníkov – Zabezpečí LM v priestoroch 
štábu pretekov 



 

 

15. Pre potreby prevozu závodníkov z úsekov 14 a 15 na úseky 1 a 2, medzi jednotlivými 
kolami, LM a LH zabezpečia prevoz na svojich úsekoch počas preteku 

 

 
Uznesenie č 9 
Odmena pre členov výboru a vedúceho KRK MOSRZ LH vo forme miestne 
sezónneho povolenia na pstruhove vody v kategórii dospelý 
 
Výbor MOSRZ Liptovsky Hrádok odsúhlasuje vydať vo forme odmeny za prácu vo výbore 
a KRK  MO, každému členovi výboru, vedúcemu KRK a členom KRK nasledovné povolenia: 
 

- miestne sezónne povolenie pstruhove vody kategória dospelý – 11ks. 
 

Uvedené povolenia budú vydané z evidencie cenín MOSRZ LH na základe tohto uznesenia. 
 
Platnosť tohto uznesenia je od 31.01.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového uznesenia 
výboru, ktoré môže obsah tohto uznesenia zmeniť. 
 
 
 
Uznesenie č.10 
Výdaj povolení na reprezentačné účely MOSRZ Liptovský Hrádok 
v rybárskej sezóne 2019 
 
Výbor MOSRZ Liptovsky Hrádok odsúhlasuje vydať na reprezentačné účely nasledovné 
povolenia: 

 
- miestne sezónne povolenie pstruhové vody dospelý – 25 ks 
- hosťovacie miestne pstruhové pre členov SRZ jednodňové – 25 ks 

 
Uvedené povolenia budú vydané z evidencie cenín MOSRZ LH na základe tohto uznesenia. 
Evidovať následný výdaj  povolení na reprezentačné účely bude pokladník MOSRZ. 
 
Rozhodovať o výdaji povolení na reprezentačne účely môže len štatutár MOSRZ – predseda 
alebo tajomník. 
Návrh na výdaj povolenia na reprezentačné účely môže dať člen výboru MOSRZ, pričom 
v návrhu a následne v evidencii bude uvedené meno a priezvisko člena SRZ, ZO člena, 
ktorému bolo povolenie vydané, meno štatutára, ktorý o vydaji rozhodol a dôvod prečo bolo 
reprezentačne povolenie vydané. 
 
Platnosť tohto uznesenia je od 31.01.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového uznesenia 
výboru, ktoré môže obsah tohto uznesenia zmeniť.  
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Uznesenie č.11 
Odmena pre členov KRK MOSRZ Liptovský Hrádok vo forme miestne 
sezónneho povolenia na pstruhové vody v kategórii dospelý 
 
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje vydať vo forme odmeny za prácu v KRK MO 
každému členovi komisie nasledovné povolenia: 
 
miestne sezónne povolenie pstruhové vody, kategória dospelý – 2 ks 
Uvedené povolenia budú vydané z evidencie cenín MOSRZ LH na základe tohto uznesenia.  
 
Platnosť tohto uznesenia je od 28.2.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového uznesenia 
výboru, ktoré môže obsah tohto uznesenia zmeniť. 
   
 
Uznesenie č. 12 
Výdaj povolení MOSRZ Lipt. Hrádok členom starším ako 69 rokov 
 
Znenie uznesenia: 
Výbor MOSRZ Lipt. Hrádok odsúhlasuje, aby všetci členovia nad 69 rokov boli zaradení 
v cenníku do príslušnej kategórie s možnosťou zakúpenia zvýhodneného miestneho povolenia 
pre pstruhové vody. 
Pripomíname, že v rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku 
platí pravidlo pre rok 2019, že rozhodujúci je vek, ktorý dosiahne člen v predmetnej rybárskej 
sezóne. Podmienkou na zakúpenie zväzového povolenia na rybolov je zakúpenie miestneho 
povolenia na rybolov. 
 
Platnosť tohto uznesenia je od 11.03.2019, na dobu neurčitú, až do prijatia nového uznesenia 
výboru, ktoré môže obsah tohto uznesenia zmeniť. 

 
 
Uznesenie č.13 
Nezaplatené členské príspevky v lehote do 31.3.2019. 

 
Členom SRZ, ktorí nezaplatia členský príspevok v lehote do 31.03. príslušného kalendárneho 
roka podľa paragrafu 10, článok 1, odstavec C stanov SRZ, členstvo v SRZ zaniká.. 
Výnimkou sú len tí členovia, ktorí podajú na výbor MOSRZ žiadosť o zachovanie členstva na 
základe preukázateľných, závažných dôvodov a výbor im vyhovie. 
Znenie uznesenia: 
Členom MOSRZ Liptovský Hrádok, ktorých platba na účet MOSRZ za členskú známku bola 
pripísaná na účet po 7.4. a nepodali žiadosť o zachovanie členstva, členstvo v SRZ končí 
k dátumu 31.3.2019. 
 
Títo členovia si členstvo môžu opätovne obnoviť na základe paragrafu 5 stanov SRZ, na 
základe tohto uznesenia a na základe vypísania osobných údajov do hromadnej prihlášky 
záujemcu o členstvo v SRZ, ktorá je umiestnená na výdajnom mieste cenín a rybárskych 
povolení MOSRZ Liptovský Hrádok. 
 
Týmto členom sa výnimočne pre rybársku sezónu 2019 odpúšťa:  

- opätovné vykonanie školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov 
- zaplatenie zápisného 40eur/20eur (mládež) 

 



 

 

 
Príloha k uzneseniu c.13: Hromadná prihláška 
Platnosť tohto uznesenia je od 17.4.2019.  
 
Uznesenie č.14:  
Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu za účelom vykonania volieb 
delegátov na XIII. Snem SRZ - mimoriadny 
 
 
Na základe uznesenia Rady SRZ č.153/2019 v znení „Rada SRZ schvaľuje konanie XIII. 
Snemu SRZ – mimoriadneho dňa 23.11.2019 v Žiline.“ a Uznesenia č. 154/2019 v znení „Rada 
SRZ nariaďuje organizačným zložkám SRZ uskutočniť mimoriadne členské schôdze, 
mimoriadne mestské konferencie s cieľom voľby dvoch delegátov a jedného náhradníka na 
XIII. Snem SRZ – mimoriadny a nahlásiť na Sekretariát Rady SRZ dvoch delegátov a jedného 
náhradníka na snem SRZ do 31. októbra 2019“. Na základe horeuvedeného, si Vás  výbor 
miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku dovoľuje pozvať na: 
 

Mimoriadnu členskú schôdzu za účelom vykonania volieb delegátov 
na XIII. Snem SRZ - mimoriadny 

 
Mimoriadna členská schôdza sa bude konať v stredu 23.10.2019 o 18.00hod. 

v zasadačke Mestského úradu Liptovský Hrádok na 2. poschodí, ul. Hviezdoslavova 170, 
vstup cez hlavný vchod 
Prezentácia členov sa začína v uvedený deň od 17.30 hod. 
 
Program mimoriadnej členskej schôdze 
 
18.00 hod. Otvorenie 
18.05 hod.  Informácia o situácii v SRZ 
18.10 hod. Voľba predsedníctva a pracovných komisií  
18.20 hod. Voľby delegátov na XIII. Snem SRZ - mimoriadny 
18.45 hod. Diskusia 
18.55 hod. Návrh na uznesenie 
19.00 hod. Záver 
 
 
 


