Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 15. Januára 2018.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie Ing.Puliš Milan.
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený p. Lietava Ján...
Na dnešné rokovanie výboru predložil tajomník nasledovný návrh programu:
1. Otvorenie ,
2. Pošta došlá a odoslaná,
3. Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení,
4. Informácia zo zasadania predsedov a tajomníkov BB kraja,
5. Zhodnotenie doterajšieho priebehu vydávania povolenek,
6. Príprava členskej schôdze,
7. Rôzne a diskusia,,
8. Záver
Navrhnutý program bol schválený.
K bodu 2:
- Vestník december
- Vestník január
- PZ SR vyrozumenie o šetrení úhynu zubáča,
- Návrh zmluvy na TBD Ing.Bakaljarová
- Poistenie RS
- Sponzorská zmluva pre športové družstvo
- Dodatok ku zväzovému a lipňovému poriadku
Výbor súhlasil s uzatvorením zmluvy s Ing.Bakaljarovou aj na rok 2018, tiež súhlasil aj
s poistením členov RS a s uzatvorením sponzorskej zmluvy v prospech pretekárskeho
družstva.
Dodatok ku zväzovému kaprovému a lipňovému poriadku bude zverejnený na webovej
stránke organizácie.
K bodu 3:
Zo sledovaných úloh zostáva vykonať označenie revírov náväzne na nový miestny rybársky
poriadok. Na úlohe sa pracuje, bude splnená v najbližšom čase.
K bodu 4:
Informáciu zo zasadania predsedov a tajomníkov banskobystrického kraja podal p. Valent.
Porada bola v Rimavskej Sobote , zúčastnili sa na nej aj prezident a tajomník SRZ.
Predmetom porady bola hlavne situácia okolo návrhu zákona o rybárstve a o výročných
schôdzach organizácií.
K bodu 5:
K doterajšiemu priebehu vydávania povoleniek sa vyjadrili Ing.Puliš a pán Lietava.
Vydávanie prebieha bez problémov, problémy sú so známkami, ktoré Rada dodala
oneskorene /pstruhové, detské bezplatné. T.č. už sú známky dodané.
K bodu 6:
Výbor sa zaoberal prípravou členskej schôdze. Organizačne je všetko pripravené,
občerstvenie zabezpečí p.Valent a p.Lietava. Prezenčné listiny pripraví p.Valent.
Výbor MO sa zaoberal aj prípravou kandidátky pre voľby do výboru a kontrolnej komisie
MO SRZ, ktoré budú na výročnej členskej schôdzi. Každý záujemca o prácu vo výbore alebo
kontrolnej komisii musí vyplniť záväznú prihlášku, výbor mu musí prevzatie prihlášky
potvrdiť vydaním potvrdenia o prevzatí prihlášky. Termín pre odovzdanie prihlášok je do
9.2.2018, na zasadaní výboru 12.2.2018 bude výbor schvaľovať návrh kandidátky a zašle

zoznam prihlásených kandidátov na Radu SRZ Tento postup je potrebný v súlade s novým
znením volebného poriadku platným od 1.1.2017.

K bodu 7:
V rôznom boli ešte prediskutované otázky súvisiace s organizačnými záležitosťami
organizácie.
K bodu 8:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Ing,Puliš.
V Žiari nad Hronom, 16.1.2018,
Overovateľ zápisu: p.Lietava Ján.
Zapísal Ing.Puliš Milan

