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Spracoval: predseda MOSRZ Ing. Ľudevít Kurpas 

Schválil: Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok 

  



Uznesenie č.1 zo dňa 7.1.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Oznámenie o výdaji cenín a rybárskych povolení pre sezónu 2021 a cenník MOSRZ 

Liptovský Hrádok 2021 

Výbor MOSRZ LH berie na vedomie obsah dokumentu „Oznámenie o výdaji cenín a rybárskych 
povolení pre sezónu 2021“ a súhlasí s jeho znením, zároveň schvaľuje cenník MOSRZ  pre rok 2021. 
Odsúhlasené dokumenty sú uložené na: 
https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/ v zložke Dokumenty MOSRZ LH  
 
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 18.1.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Školenie a skúšky nových členov uchádzajúcich sa o členstvo v MOSRZ Liptovský 

Hrádok. 

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 8.03.2021 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 budú v sobotu dňa 13.03.2021 

v rybárskom dome MOSRZ Liptovský Hrádok, ul. ČSA 1543, Liptovský Hrádok, v čase od 13.00 do 17.00 hod. 

Školiaca a skúšobná komisia: Peter Pajerchin, Tomáš Messerschmidt, Jozef Trnka. 

V prípade ,že situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID 19 neumožní organizáciu školenia a skúšok 

v daný termín, bude určený náhradný termín, o ktorom Vás budeme včas informovať, prípadne sa školenie 

a preskúšanie uskutoční elektronickou formou.  

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3 

Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0 

Uvedené uznesenie bolo prijaté. 

 

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/
https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/prihlaska-za-clena/


Uznesenie č. 3 zo dňa 20.01.2021 

Kategória: Úprava uznesenia č.5 z roku 2020 

Názov uznesenia:  Poskytnuté benefity pre členov výboru, členov KRK, členov DK, členov rybárskej stráže 

a vedúcich rybárskeho krúžku 

 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje pre členov pracujúcich v štruktúre MOSRZ Liptovsky 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 

 

Vedúci rybárskeho krúžku MOSRZ Liptovský Hrádok dostávajú za svoju prácu nasledovné benefity: 

Hlavný vedúci  a vedúci rybárskeho krúžku miestne pstruhové povolenie, zväzové kaprové povolenie - 

zdarma   

Hlavný vedúci  a vedúci rybárskeho krúžku oslobodenie od brigádnickej povinnosti 



 

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. 4 zo dňa 28.01.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia:  Výdaj povolení na reprezentačné účely MOSRZ Liptovský Hrádok v rybárskej sezóne 

2021 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje výdaj povolení na reprezentačné účely podľa uvedenej 

tabuľky. 

2021 
výbor 

MOSRZ 
LH 

predseda 
KRK  

predseda 
DK 

vedúci 
krúžku 

Pretekári 
MOSRZ 

LH 

Repre. 
účel 

spolu 

Pstruhové miestne 
sezónne povolenie 

11 1 1 3 3 10 29 

denné hosťovacie 
povolenie 

x x x x x 10 10 

 

 Zároveň výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie, že z evidencie povolení budú vydané 

povolenia pre členov výboru MOSRZ, predsedu KRK, predsedu DK a vedúcich krúžku na základe 

uznesenia č.3 zo dňa 20.1.2021. 

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: 9; Počet neprítomných členov: 2  

Za uznesenie: 7; Proti uzneseniu: 1; Zdržal sa: 1 

Uvedené uznesenie bolo prijaté. 



Uznesenie č.5 zo dňa 22.3.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia:  Plán zarybnenia revírov MOSRZ Liptovský Hrádok 2021 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje  plán zarybnenia revírov MOSRZ na rok 2021 navrhnutý 

hlavným hospodárom. 

Odsúhlasený plán je uložený na: 

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/ v zložke Dokumenty MOSRZ LH 

 „Plán zarybnenia revírov MOSRZ LH  2021“.  

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.6 zo dňa 22.3.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Plán brigád MOSRZ Liptovský Hrádok 2021 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje plán brigád na rok 2021 navrhnutý hlavným hospodárom. 

Odsúhlasený plán brigád je uložený na: 

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/ v zložke Dokumenty MOSRZ LH 

 „Plán brigad MOSRZ LH 2021“ 

a zároveň 

https://mosrzlh.sk/sk/plan-brigad-mo-srz-liptovsky-hradok/ 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2 

Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0 

Uvedené uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 

 

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/
https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/
https://mosrzlh.sk/sk/plan-brigad-mo-srz-liptovsky-hradok/


Uznesenie č.7 zo dňa 22.3.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia:  Návrh rozpočtu MOSRZ Liptovský Hrádok 2021 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje  návrh rozpočtu MOSRZ LH 2021 a poveruje podpredsedu 

MOSRZ, aby zabezpečil počas VČS 2021 jeho schválenie formou uznesenia.  

Odsúhlasený návrh rozpočtu je uložený na: 

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/ v zložke Dokumenty MOSRZ LH 

„Návrh rozpočtu MOSRZ LH 2021“.  

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2 

Za uznesenie: 9; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 6.04.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia:  Odmeny pre členov výboru MOSRZ L. Hrádok poskytnuté za vykonanú prácu v roku 

2020  

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasuje vyplatenie nasledovných odmien pre členov výboru za 

vykonanú prácu v roku 2020. Uvedené odmeny sú vyplatené hodnoty v čistom. 

 

 

odmena v cistom
ludo 

kurpas

peto 

pajerchin

riso 

brodsky

tomas 

mesersmit

juraj vavro 

ml.

juraj vavro 

st.

lubo 

kordos
jano boros jozef trnka

milan 

zaborsky 
milan ziska jano lutica sumar

clen predsednictva 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 600 €

clen vyboru 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 300 €

predseda 100 € 100 €

podpredseda 100 € 100 €

tajomnik 100 € 100 €

hospodar 250 € 250 €

zastupca hl.hospodara 50 € 50 €

pokladnik 200 € 200 €

spravca majetku 50 € 50 €

ref.AaIP 200 € 200 €

ref KaCV 100 € 100 €

ref.SCaPDaM 100 € 100 €

veduci RS 100 € 100 €

veduci kruzku DaM 100 € 100 €

predseda KRK 100 € 100 €

sumar 200 € 200 € 200 € 350 € 300 € 150 € 250 € 150 € 150 € 150 € 150 € 200 € 2 450 €

Návrh na vyplatenie odmien výboru za rok 2020 - uvedené hodnoty sú v čistom

https://mosrzlh.sk/sk/sekcia-pre-clenov/dokumenty/


Zároveň výbor berie na vedomie, že navrhnutých odmien sa vzdávajú nasledovní členovia výboru: 

Ľudevít Kurpas, Peter Pajerchin, Tomáš Messerschmidt, Ján Boroš, Juraj Vavro st, Jozef Trnka,Milan 

Záborský 

Výbor poveruje tajomníka MOSRZ aby zabezpečil vyplatenie odsúhlasených odmien. 

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. 9 zo dňa 18.5.2021  
Kategória: Nové uznesenie  
Názov uznesenia: Schválenie obsahu dokumentov vytvorených pre VČS 2021 
  

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje formu a obsah nasledovných dokumentov pripravených na VČS 

2021: 

Správa o činnosti MOSRZ za rok 2020 

Správa hospodára za rok 2020 

Správa o športovej činnosti a práci s mládežou za rok 2020 

Bilancia plnenia rozpočtu r. 2020 a uznesení prijatých na VČS 2019 

Správa kontrolnej a revíznej komisie, disciplinárnej komisie a rybárskej stráže za rok 2020 

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh na prijatie uznesení 

Zarybňovací plán MOSRZ 2021 

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. 10 zo dňa 14.5.2021  
Kategória: Nové uznesenie  
Názov uznesenia: Schválenie Internej direktívy ID 003  
 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje znenie INTERNEJ DIREKTIVY ID – 003 s názvom  „Pravidlá pre 

predajcov hosťovacích povolení vydávaných na revíry MOSRZ Liptovsky Hrádok“ 

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. 11 zo dňa 16.5.2021  
Kategória: Nové uznesenie  
Názov uznesenia: Schválenie finančnej podpory krúžku „mladý rybár“  
 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje finančnú podporu na nákup rybárskeho náradia a pomôcok pre 

deti v hodnote 500eur. 

Výbor MOSRZ poveruje tajomníka aby zabezpečil nákup náradia a pomôcok, aktualizáciu evidencie 

a zaevidovanie nakúpeného náradia a pomôcok do evidencie DHIM. Zároveň poveruje tajomníka 

k odovzdaniu existujúceho a novozakúpeného DHIM vedúcemu krúžku mladý rybár. 

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. 12 zo dňa 20.5.2021  
Kategória: Nové uznesenie  
Názov uznesenia: Zrušenie akcie „Nedeľa pod Skalkou 2021 “  
 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok ruší organizáciu spoločenskej akcie „ Nedeľa pod Skalkou 2021“ z dôvodu 

sústavne meniacej sa pandemickej situácie na Slovensku spôsobenej korona vírusom Covid 19. 

Vybor preferuje organizáciu VČS 2021 pred touto spoločenskou akciou. 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 9; Počet neprítomných členov: 2 

Za uznesenie: 5; Proti uzneseniu: 4; Zdržal sa: 0 

Uvedené uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 13 zo dňa 16.9.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia:  Plán práce krúžku „mladý rybár“ pre školský rok 2021/2022 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok berie na vedomie plán práce krúžku „mladý rybár“ pre školský rok 

2021/2022, ktorý predložil výboru vedúci krúžku Michal Hurkot. 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3  

Za uznesenie: 8; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 14 zo dňa 16.9.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Schválenie poskytnutia peňažného daru  

 
Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje poskytnutie peňažného daru 1000eur pre MOSRZ Žiar nad 

Hronom. 

Obdarovaný je realizátorom projektu obnovy populácie rýb v rieke Hron po ekologickej havárií, ktorá 

nastala dňa 26.7.2021 z dôvodu úniku znečisťujúcej látky do rieky počas silnej búrky. Ekologická havária 

spôsobila úhyn živočíchov na úseku dlhom viac ako 30 kilometrov (najmä vyhubenie celých generácií 26 

druhov rýb, vrátane chránených druhov európskeho významu). Cieľom viac ročného projektu je 

obnova rybnej osádky v postihnutej oblasti a postupná obnova ekosystému rieky v postihnutej oblasti. 

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje znenie darovacej zmluvy na ,základe ktorej bude peňažný dar 

poskytnutý a poveruje tajomníka MOSRZ aby zabezpečil podpísanie zmluvy zmluvnými stranami 

a následné plnenie zmluvy. 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 8; Počet neprítomných členov: 3 

Za uznesenie: 7; Proti uzneseniu: 0; Zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 19.10.2021 

Kategória: Nové uznesenie 

Názov uznesenia: Spoločné podanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia  

Výbor MOSRZ Liptovský Hrádok schvaľuje podanie podnetu na Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia  spoločne s  WWF Slovensko o. z.. Podnet sa týka vykonania štátneho dozoru: Prevádzka 
MVE Dovalovo - Jurčo Ján spol. s. r. o., nakoľko pri prevádzke Malej vodnej elektrárne Dovalovo 
dochádza dlhodobo k porušovaniu podmienok povolenia na odber povrchovej vody z toku Belá, 
manipulačného poriadku, ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku životného 
prostredia. Výbor súhlasí s obsahom podaného podnetu a poveruje štatutárov podpísať podanie.  
 
Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členov: 10; Počet neprítomných členov: 1 

Za uznesenie: 7; Proti uzneseniu: 1; Zdržal sa: 2 

 

 

 


