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

Zoznam prijatých uznesení výborom
MOSRZ Liptovský Hrádok za rok 2020

Spracoval: predseda MOSRZ Ing. Ľudevít Kurpas
Schválil: výbor MOSRZ Liptovský Hrádok

Uznesenie č.1 zo dňa 8.1.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Nedodržiavanie sanitárneho prietoku na MVE Dovalovo
V období december 2019 bolo zistené členmi výboru MOSRZ Liptovský Hrádok, že MVE Dovalovo ,
ktorú vlastní f. Ján Jurčo spol. s r. o. nedodržuje podmienky odberu vody z toku Belá a porušuje
podmienku zachovania sanitárneho prietoku v objeme 1,875m3/s pod odberným objektom. Prah, cez
ktorý ma pretekať sanitárny prietok je kompletne zahrnutý štrkom a k 8.1.2020 nepreteká pod
odberným objektom žiadny sanitárny prietok.
Zároveň je nad odberným objektom MVE vybudovaný privádzací kanál v dĺžke cca 300m,ktorým je
privádzaná voda do odberného objektu. Tento kanál nie je súčasťou stavebného povolenia a je
podozrenie ,že tento kanál je vybudovaný bez akéhokoľvek povolenia a zároveň je podozrenie, že
táto stavba kanála je v rozpore s viacerými ustanoveniami zákona o vodách 364/2004 Z. z.
Na základe týchto skutočností poveruje výbor MOSRZ Liptovský Hrádok svojich štatutárnych
zástupcov aby bezodkladne vo veci konali a zabezpečili dodržiavanie sanitárneho prietoku na MVE
Dovalovo a aby preverili oprávnenosť výstavby privádzacieho kanála.
Výsledky hlasovania: Počet prítomných členov: 9;Počet neprítomných členov: 2
Za uznesenie: 9 ; Proti uzneseniu: 0 ; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.2 zo dňa 23.01.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Školenie a skúšky nových členov uchádzajúcich sa o členstvo v MOSRZ Liptovský
Hrádok s platnosťou od roku 2020
Výbor MOSRZ LH berie na vedomie nasledovný oznam:
Noví uchádzači o členstvo v SRZ s požiadavkou byť registrovaní v MOSRZ Liptovský Hrádok sa môžu prihlásiť
najneskôr do 15.02.2020 formou „on line“ vyplnenia prihlášky za člena, uloženej na webovej stránke MOSRZ
LH:https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/prihlaska-za-clena/
Školenie a skúšky nových uchádzačov za členov MOSRZ Liptovský Hrádok bude dňa 29.02.2020 v rybárskom
dome MOSRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, Liptovský Hrádok, v čase od 13.00 do 17.00 hod.Školiaca
skúšobná komisia: Peter Pajerchin, Tomáš Messerschmidt, Jozef Trnka.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2
Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č.3 zo dňa 23.01.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Plán brigád pre rok 2020
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje plán brigád pre rok 2020 nachádzajúci sa v prílohe č. 1, ktorá je
súčasťou dokumentu „prijaté uznesenia MOSRZ 2020“.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2
Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 4 zo dňa 23.01.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Kategorizácia členov MOSRZ Liptovský Hrádok
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje kategorizáciu členov do nasledujúcich vekových skupín:
Dieťa 3-14 rokov
Mládež 15-17 rokov
Dospelý 18-61 rokov
Dôchodca 62-69 rokov
Dôchodca 70 rokov a viac
V rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku platí pravidlo, že rozhodujúci je
vek, ktorý dosiahne člen v predmetnom kalendárnom roku.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 1
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 5 zo dňa 23.01.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Poskytnuté benefity pre členov výboru, členov KRK, členov DK a členov rybárskej
stráže

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje pre členov pracujúcich v štruktúre MOSRZ Liptovský Hrádok
nasledovné benefity.
Členovia výboru MOSRZ Liptovský Hrádok dostávajú za prácu vo výbore nasledovné benefity:
Ročné odmeny na základe uznesenia výboru
Miestne pstruhové povolenie – zdarma
Oslobodenie od brigádnickej povinnosti

Členovia KRK MOSRZ Liptovský Hrádok dostávajú za prácu v komisii nasledovné benefity:
Predseda KRK ročné odmeny na základe uznesenia výboru
Predseda KRK miestne pstruhové povolenie - zdarma
Členovia KRK možnosť zakúpiť si zvýhodnené miestne povolenie na pstruhové vody
Predseda aj členovia KRK oslobodenie od brigádnickej povinnosti

Členovia DK MOSRZ Liptovský Hrádok dostávajú za prácu v komisii nasledovné benefity:
Predseda DK miestne pstruhové povolenie – zdarma
Členovia DK možnosť zakúpiť si zvýhodnené miestne povolenie na pstruhové vody
Predseda aj členovia DK oslobodenie od brigádnickej povinnosti

Členovia rybárskej stráže MOSRZ Liptovský Hrádok dostávajú za svoju prácu nasledovné benefity:
Predseda rybárskej stráže miestne pstruhové povolenie - zdarma
Členovia rybárskej stráže možnosť zakúpiť si zvýhodnené miestne povolenie na pstruhové vody
Predseda aj členovia rybárskej stráže oslobodenie od brigádnickej povinnosti

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2
Za uznesenie: 7; Proti uzneseniu: 1; Zdržal sa: 1
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 6 zo dňa 20.02.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Odmeny pre členov výboru MOSRZ L. Hrádok poskytnuté za vykonanú prácu v roku
2019

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje vyplatenie nasledovných odmien pre členov výboru za
vykonanú prácu v roku 2019. Uvedené odmeny sú vyplatené hodnoty v čistom.
UVEDENÉ ODMENY SÚ V ČISTOM
odmena v cistom
clen predsednictva

tomas
ludo
peto
riso
juraj
juraj
mesersm
kurpas pajerchin brodsky
vavro ml. vavro st.
it
100 €

100 €

100 €

100 €

jano
boros

jozef
trnka

milan
zaborsky

milan
ziska

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

100 €

clen vyboru
predseda

lubo
kordos

50 €

sumar

100 €

600 €
300 €

100 €

podpredseda

100 €
100 €

tajomnik

100 €
100 €

hospodar

100 €
200 €

200 €

zastupca hl.hospodara

50 €

pokladnik

50 €

100 €

100 €

spravca majetku

50 €

ref.AaIP

50 €

100 €

ref KaCV

100 €
100 €

100 €

ref.SCaPDaM

100 €

veduci RS

100 €

100 €

100 €

veduci kruzku DaM

100 €

100 €

predseda KRK
sumar

jano
lutica

200 €

200 €

200 €

300 €

200 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

100 €

100 €

200 €

2 200 €

Zároveň výbor berie na vedomie, že navrhnutých odmien sa vzdávajú nasledovní členovia výboru:
Ľudevít Kurpas, Tomáš Messerschmidt, Ján Boroš, Juraj Vavro st, Jozef Trnka, Peter Pajerchin, Jano
Lutica, Richard Brodský
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 7 zo dňa 20.02.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Program VČS 2020
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje nasledovný program VČS 2020

Program výročnej členskej schôdze
08.30 hod.

Otvorenie

08.30 hod.

Voľba predsedníctva a pracovných komisií

08.45 hod.

Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2019

09.00 hod.

Správa hospodára MOSRZ za rok 2019

09.15 hod.

Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2019

09.30 hod.

Správa KRK a DK MOSRZ za rok 2019

09.45 hod

Plán zarybňovania na obdobie 2020

10.00 hod

Plán strategických úloh a návrh rozpočtu na obdobie 2020

10.15 hod

Prestávka

10.45 hod.

Diskusia

11.15 hod.

Záver oficiálnej časti VČS

11.15 hod.

Neoficiálna časť: Mini festival muškárskych filmov
Projekcia dvoch svetových filmov s muškárskou tematikou

12.00 hod.

Záver neoficiálnej časti

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 8 zo dňa 20.02.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Výdaj povolení na reprezentačné účely MOSRZ Liptovský Hrádok v rybárskej sezóne
2020

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje výdaj povolení na reprezentačné účely podľa uvedenej
tabuľky.
Zároveň výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie, že z evidencie povolení budú vydané
povolenia pre členov výboru MOSRZ, predsedu KRK a predsedu DK na základe uznesenia č.5 zo dňa
23.1.2020.

2020

výbor
MOSRZ
LH

pstruhovémiestne
sezónne povolenie
denné hosťovacie
povolenie

výbor Pretekári
predseda predseda
repre
MOSRZ MOSRZ
spolu
KRK
DK
učel
LM
LH

11

1

1

11

3

10

37

x

x

x

x

x

10

10

Uvedené povolenia budú vydané z evidencie cenín MOSRZ LH postupne, na základe tohto uznesenia.
Rozhodovať o výdaji povolení na reprezentačné účely pre konkrétnych členov SRZ môže len štatutár MOSRZ
– predseda alebo tajomník.
Návrh na výdaj povolenia na reprezentačné účely môže dať člen výboru MOSRZ.
V návrhu a následne v evidencii bude uvedené meno a priezvisko člena SRZ, ZO člena, ktorému bolo
povolenie vydané, meno štatutára, ktorý o výdaji rozhodol a dôvod prečo bolo reprezentačné povolenie
vydané.
Evidenciu týchto povolení vedie pokladník MOSRZ.
Evidenciu vydaných povolení predloží pokladník na najbližšom výbore po ukončení rybárskej sezóny.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 0; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 9 zo dňa 11.6.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Strategický plán hospodárenia a zarybňovania na revíroch MOSRZ Liptovský Hrádok

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok poveruje pracovnú skupinu v zložení:
Ľudevít Kurpas, Tomáš Messerschmidt, Richard Brodský, Juraj Vavro ml. a externého poradcu Ing.
Martina Sindlera, absolventa Fakulty rybárstva a ochrany vôd na Jihočeskej Univerzite v Českých
Budejoviciach vypracovaním „Strategického plánu hospodárenia a zarybňovania na revíroch MOSRZ
Liptovský Hrádok“ s dôrazom na dosiahnutie nasledovných cieľov:








Prinavrátenie všetkých pôvodných druhov rýb do revírov MOSRZ s prihliadnutím na existujúci
stav vodných tokov a ostatných vplyvov
Zabezpečenie trvalej udržateľnosti populácií všetkých pôvodných druhov rýb
Vypracovanie optimálneho plánu zarybňovania všetkými pôvodnými druhmi rýb v revíroch
MOSRZ
Vypracovanie optimálneho plánu hospodárenia na chovných revíroch MOSRZ
Pravidelná informovanosť o kvalite vody v revíroch MOSRZ
Pravidelná informovanosť o stave úživnosti revírov MOSRZ
Pravidelná informovanosť o stave populácií všetkých pôvodných druhov rýb v revíroch MOSRZ

Zároveň výbor poveruje predsedu Ľudevíta Kurpasa, aby organizoval a koordinoval postup pracovnej
skupiny.
Termín vypracovania strategického plánu je 31.10.2020
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 10; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 1
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 10 zo dňa 11.6.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Návrh rozpočtu MOSRZ Liptovský Hrádok 2020

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje návrh rozpočtu MOSRZ LH 2020 a poveruje podpredsedu
MOSRZ, aby zabezpečil počas VČS 2020 jeho schválenie formou uznesenia.
ROZPOČET MO SRZ L.Hrádok na r. 2020
P R I J M Y:
Príspevky členov
v tom členské známky
-dospelí
-študenti
zápisné
členské preukazy
náhr.za neod.brig.VČS
Prijmy z predaja povoleniek
v tom naše vody
- pp dospelí
- pp študent
- pp ZTP, RS
- pp sezónna
- pp deti
- kaprová dospelí
- kaprová deti
- lipňová
hosťovacie povolenky
Príjmy z majetku
v tom dividendy z akcií Slovryb
Prijatý 2 % podiel z daní
Ostatné prijmy /prepl.,pretek,Bepax/
PRIJMY SPOLU
V ÝD AV KY :
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, zaznam o dochadzke,..)
Nákup násad
Réžijné výdavky
réžijný mater. a drobný hmot.maj.
elektr.energ. a voda
cestovné
poštovné a telef. výdavky
občerstvenie a reprezentácia
ostat. služby /napr.nájomné...
osobné výdavky
dane a poplatky
Ostatné výdavky /techn.zhodn./
V ÝD AV KY SP O LU
Rozdiel prijmov a výdavkov

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 11; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0

Rozpočet na
rok 2020
€ 18 501,00
€ 10 878,00
€ 10 759,00
€ 119,00
€ 1 500,00
€ 63,00
€ 6 060
€ 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

€ 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
€ 10900,00
€ 2 570,00
€ 530,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 1 600,00
€ 2 000,00
€ 3 600,00
€ 150,00
€ 48 197,00
-1 500 €

Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 11 zo dňa 11.6.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Termín konania akcie „Rybárska nedeľa pod skalkou 2020“
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasí, aby sa akcia „Rybárska nedeľa pod skalkou 2020“ konala 6.9.2020.
Výbor poveruje Ing. Jozefa Trnku organizáciou tohto podujatia.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 11; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 12 zo dňa 11.6.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: termín konania a program VČS MOSRZ LH 2020
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje termín konania VČS MOSRZ LH 2020. VČS sa bude konať
v nedeľu 11.10.2020 s nasledovným programom:
Program výročnej členskej schôdze
08.30 hod.

Otvorenie

08.30 hod.

Voľba predsedníctva a pracovných komisií

08.45 hod.

Správa o činnosti organizácie a výboru MOSRZ za rok 2019

09.00 hod.

Správa hospodára MOSRZ za rok 2019

09.15 hod.

Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MOSRZ za rok 2019

09.30 hod.

Správa KRK a DK MOSRZ za rok 2019

09.45 hod

Plán zarybňovania na obdobie 2020

10.00 hod

Plán strategických úloh a návrh rozpočtu na obdobie 2020

10.15 hod

Prestávka

10.45 hod.

Diskusia

11.15 hod.

Záver oficiálnej časti VČS

11.15 hod.

Neoficiálna časť: Mini festival muškárskych filmov

Projekcia dvoch svetových filmov s muškárskou tematikou
12.00 hod.

Záver neoficiálnej časti

Výbor poveruje organizáciou VČS MOSRZ 2020 predsedu Ľudevíta Kurpasa.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 11; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 13 zo dňa 30.7.2020
Kategória: Zrušenie uznesenia
Názov uznesenia: Zrušenie akcie „Rybárska nedeľa pod skalkou 2020“
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasí, aby akcia „Rybárska nedeľa pod skalkou 2020“ s termínom
konania 6.9.2020. ,bola zrušená z dôvodu silnejúcej druhej vlny pandémie koronavírusu Covid 19.
Na akciu „Rybárska nedeľa pod skalkou 2020“ nie je určený náhradný termín.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 14 zo dňa 17.9.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Úprava podmienok zmluvy o vedení účtovníctva
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasí s uzatvorením zmluvy o vedení účtovníctva s p. Alžbetou
Jančuškovou vo forme zmluvy s uplatnením odvodovej úľavy na dôchodkové poistenie a zároveň schvaľuje
zvýšenie jej odmeny z 0,4979 eur na 0,55eur za účtovnú položku.
Táto zmena platí od účtovného roka 2020, pričom zmluvu uzatvoria štatutári MOSRZ ihneď.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: x; Počet neprítomných členov: x
Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 15 zo dňa 1.10.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Úprava hodnôt cenín pre rybársku sezónu 2021
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok rozhodol o zmene hodnôt cenín pre rybársku sezónu 2021 nasledovne:
Cena miestneho povolenia pre pstruhové vody bude zvýšená z 27 eur na 30 eur.
Cena denného hosťovacieho povolenia pre člena SRZ bude zvýšená z 10 eur na 15 eur.
Zároveň výbor poveruje pokladníka MOSRZ Ľubomíra Kordoša k objednaniu cenín pre sezónu 2021
v uvedených nominálnych hodnotách.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 5; Proti uzneseniu: 3; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 16 zo dňa 1.10.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: plán práce krúžku „mladý rybár“ pre školský rok 2020/2021
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie plán práce krúžku „mladý rybár“ pre školský rok
2020/2021, ktorý predložil výboru vedúci krúžku Michal Hurkot.
Výbor zároveň poveruje referenta pre administratívu Ing. Juraja Vavra ml., aby plán zverejnil na webovej
stránke.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 17 zo dňa 1.10.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: nákup DHM pre krúžok „mladý rybár“
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasí s nákupom dataprojektora a plátna pre krúžok „mladý rybár“.
Na nákup uvedeného DHIM odsúhlasuje rozpočet 300 eur.
Výsledky hlasovania:

Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 18 zo dňa 1.10.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: rozpočet pre organizáciu VCS MOSRZ 2020 formou korešpondenčného hlasovania
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok súhlasí s organizáciou VČS formou korešpondenčného hlasovania
a odsúhlasuje rozpočet 700 eur, ktorý bude použitý na pokrytie nákladov spojených s organizáciou.
Poveruje organizáciou VČS 2020 vo forme korešpondenčného hlasovania predsedu MOSRZ Ing. Ľudevíta
Kurpasa.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3
Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 19 zo dňa 17.12.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: „Life projekt 2020 Belá“
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie obsah a ciele pripravovaného Life projektu na rieke Belá,
ktorý by sa mal po jeho úspešnom podaní začať realizovať v roku 2022.
Výbor vyjadruje podporu tomuto projektu, zaväzuje sa poskytnúť aktívnu súčinnosť pri jeho realizácii.
Výbor určuje Richarda Brodského – tajomníka MOSRZ – ako zástupcu výboru pre komunikáciu MOSRZ LH
voči jednotlivým zástupcom Life projektu 2020 Belá a poveruje ho, aby zabezpečil pre MOSRZ LH status
oficiálneho partnera projektu.
Podmienkou poskytnutia podpory a súčinnosti zo strany MOSRZ LH je splnenie podmienky, že realizovaný
projekt neobmedzí výkon rybárskeho práva v povodí rieky Belá.
Počet prítomných členov: 11; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 5 - Kurpas, Vavro, Vavro ml., Záborský, Pajerchin;
Proti uzneseniu: 5 - Brodský, Messerschmidt, Trnka, Boroš, Žižka;
Zdržal sa: 1 Kordoš
Uvedené uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 20 zo dňa 17.12.2020
Kategória: Nové uznesenie
Názov uznesenia: Projekt vlastná liaheň MOSRZ Liptovský Hrádok
Výbor MOSRZ poveruje pracovnú skupinu, aby pripravila projekt vlastnej liahne na pstruha potočného
umiestnenej v povodí revírov MOSRZ.
Očakávaný rozsah projektu:







Štúdia a projektová dokumentácia liahne
Rozpočet pre výstavbu liahne
Rozpočet na prevádzku liahne
Predbežná písomná dohoda s vlastníkom pozemku
Časový harmonogram výstavby
Návrh financovania

Rozsah, úplnosť a kvalita projektu musí byť postačujúca preto, aby o realizácii výstavby vlastnej liahne mohol
hlasovať výbor MOSRZ a následne VČS MOSRZ.
Projekt musí schváliť VČS, ktorá by sa mala predbežne konať 28.03.2021.
Termín odovzdania projektu: 07.03.2021
Výbor súhlasí s nasledovným zlozením pracovnej skupiny:
Tomáš Messerschmidt – vedúci skupiny, Richard Brodský, Jozef Trnka
Počet prítomných členov: 10; Počet neprítomných členov: 0
Za uznesenie: 10; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 1
Uvedené uznesenie bolo prijaté.

