
Zápis 
zo zasadnutia výboru MO SRZ, konaného dňa 28.jún 2018. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Rokovanie výboru otvoril a viedol tajomník organizácie Mgr. Miroslav Paller. 
Za overovateľa dnešného zápisu bol určený Ing. Mário Bóna. 
 
Na dnešné rokovanie výboru  predložil tajomník nasledovný návrh programu: 
1. Otvorenie, 
2. Pošta došlá, odoslaná, faktúry prijaté uhradené, neuhradené 
3. Kontrola plnenia prijatých úloh a uznesení, 
4. Rôzne a diskusia, 
5. Záver 
Navrhnutý program bol schválený. 
 
K bodu 2: 
- StVPS, Slovenský rybársky zväz- Rada Žilina, Marta Bakaljarová, KLAS,s.r.o., ZÚGOV,           
s.r.o., Ing. Peter Bienek DEI, Orange, ARMY SHOP TEAM, s.r.o.  
 
K bodu 3: 
Zo sledovaného obdobia boli všetky prijaté úlohy splnené a vykonané do ďalšieho obdobia            
úlohy prijaté neboli.  
 
K bodu 4: 
Predseda MO SRZ ZH poďakoval za vykonanú činnosť ostatným členov výboru MO SRZ             
ZH, hospodárom jednotlivých revírov. Predniesol problematiku vydávania povoleniek do         
budúceho obdobia, keďže povolenky sa stále vydávajú, je problém spracovať uzávierku cenín            
SRZ RADA ZA. Výbor MO SRZ ZH oznamuje všetkým členom a záujemcom, že povolenky             
na rok 2018 bude možné zakúpiť do 31.07.2018. Ďalej športový referent predniesol návrh             
pána Tináka, ktorý prejavil záujem o prenájom priestorov kuchyne a sociálnych zariadení          
v časti rybárskej bašty. Výbor MO SRZ ZH spolu s členmi kontrolnej komisia (viď príloha),             
pripomienkovali možnosti prenájmu. O 17:00 sa dostavil pán Tinák, ktorému prítomný výbor           
predniesol pripomienky prenájmu. Následne sa prítomní dohodli na predložení zmluvy do 7            
pracovných dní a po pripomienkovaní a odsúhlasení podmienok bude možno zmluva         
podpísaná.  

Ďalej hlavný hospodár pán Štencl informoval že dňa 06.07.2018 prebehne zarybnenie           
Hrona jalcom hlavatým, ktorého nám poskytne MO SRZ Handlová. Pán Kazár informoval            
o vyčistení brehov VN Zákruty a osadenie suchého sociálneho zariadenia na spomínanom          
revíry.  
 
K bodu 5: 
Zasadanie výboru ukončil tajomník organizácie Mgr. Paller. 
V Žiari nad Hronom, 28. 06. 2018,  
Overovateľ Ing. Mário Bóna  
Zapísal Mgr. Paller Miroslav 
 


