Zápis
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 05.marca 2018.
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny.
Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda organizácie Reichman Dušan.
Na dnešné rokovanie výboru predloţil predseda nasledovný návrh programu:
1. Otvorenie ,
2. Voľba novozvoleného výboru,
3. Odovzdanie spisovej agendy s príslušenstvom novozvolenému výboru,
4. Rôzne a diskusia,
5. Záver
Navrhnutý program bol schválený.
K bodu 2:
- Predseda MO SRZ ZH Dušan Reichmann, navrhol:
do funkcie podpredsedu bol zvolený- Ľuboš Augustín
do funkcie tajomníka bol zvolený - Mgr. Miroslav Paller
do funkcie hlavného hospodára bol zvolený - Richard Štencl
do funkcie pokladníka bol zvolený - Ľuboš Augustín
do funkcie vedúci RS bol zvolený - Peter Hudec
do funkcie správca rybárskeho domu a pomocný hospodár pre VN Lovčica bol zvolený - Ján
Lietava
do funkcie brigádnicky a športový referent bol zvolený - Adrián Kazár
členovia výboru boli zvolení - Ing. Mário Bóna, Zdeno Halama
Členovia kontrolnej komisie zvolili za svojho predsedu JUDr. Jozefa Bónu, členovia
zostávajú tak ako boli zvolení Ing. Gabriel Ritter a Ing. Milan Puliš
- Disciplinárna komisia bola zvolená – Rastislav Holina, Mário Matyáš, Milan Košta

-

K bodu 3:
-Ing. Jozef Valent odovzdal novému predsedovi Dušanovi Reichmannovi príslušnú agendu
s pečatidlami a kľúčmi od rybárskeho domu na adrese Ţiar nad Hronom, SNP 36/4 podľa
prílohy zo dňa 05.marca 2018.
- predchádzajúci pokladník MO SRZ ZH Vladimír Gocník novozvolenému predsedovi
Reichmanovi Dušanovi finančnú agendu podľa prílohy z 05. marca 2018
- došlo k odovzdaniu písomných materiálov prislúchajúcich MO SRZ ZH zmluvy, pošta,
podklady o inventúre z rybárskeho domu, rybárskej bašty, chata v Lovči a hmotný investičný
majetok MO SRZ ZH
K bodu 4:
Novozvolený výbor riešil otázky ohľadne chodu a fungovania MO SRZ ZH, počnúc
účtovnou agendou, adresou na prijímanie pošty, kontaktami v rámci výboru, práce
s mládeţou, určil sa termín na školenie novoprijatých členov 16.03.2018 v čase o 15:00 na
rybárskom dome MO SRZ ZH a výdaj povolení bude 22.03.2018 v čase od 12:00 do 19:00.
K bodu 5:
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Mgr. Paller.
V Ţiari nad Hronom, 05.03.2018,
Zapísal Mgr. Paller Miroslav

Prílohy:
1) odovzdanie písomných podkladov z činnosti MO SRZ Ţiar nad Hronom z 05.03.2018
2) odovzdanie pokladničnej agendy, finančnej hotovosti s pokladničných dokladov MO SRZ
Ţiar nad Hronom z 05.03.2018

