Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia
Rybárska 1, 075 01 Trebišov

Uznesenie
členskej schôdze konanej dňa 01.03.2015
1. Berie na vedomie :
1. Zahájenie lovu kapra rybničného od 15.mája 2015 na všetkých VN MO SRZ TV
2. Zákaz privlastnenia kapra rybničného s mierou od 70 cm vyššie na všetkých VN
MO SRZ TV.
3. Diskusné príspevky členov MO SRZ Trebišov.
2. Schvaľuje :
1. Správu o činnosti výboru MO SRZ
2. Správu o hospodárení MO SRZ za rok 2014
3. Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2014
4. Správu o činnosti športovej komisie za rok 2014
5. Správu kontrolnej komisie za rok 2014
6. Plán práce výboru na rok 2015
7. Plán hlavných úloh na rok 2015
8. Rozpočet MO SRZ na rok 2015
9. Plán brigád na rok 2015-02-27
10. Na VN MO SRZ Trebišov zákaz privlastnenia kapra rybničného nad 70 cm.
11. Na základe „ Stanov MO SRZ § 6 čl. 2 písm. i, každý člen MO SRZ Trebišov je
povinný v kalendárnom roku odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou
schôdzou t.j. 8 hodín – podľa plánu brigád „. Mimo detí a mládeže do 18 rokov,
žien, dôchodcov – riadny starobný dôchodok, invalidných dôchodcov a dôchodcov
ZŤP.
12. Členská schôdza rozhodla, že každý člen MO / mimo detí a mládeže do 18 rokov,
žien, dôchodcov – riadny starobný dôchodok, invalidných dôchodcov a dôchodcov
ZŤP /, ktorý nemá potvrdenú účasť na brigáde v roku 2014 dobrovoľne zaplatí za 1
neodpracovanú brigádnickú hodinu hodinu príspevok 1,75 €.
13. Pri kúpe povolenky na rybolov pre rok 2015 za neodpracované brigádnické hodiny
zaplatí člen MO SRZ maximálne 14,0 €, ak neodpracoval 8 brigádnických hodín.
14. Pri nezaplatení príspevku za neodpracované brigádnické hodiny bude tento priestupok
riešený disciplinárnou komisiou.
15. Členská schôdza rozhodla, že každý člen MO SRZ, ktorý neodovzdá riadne vyplnené
Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch včas / do 15.1./
zaplatí poplatok 20 €, ktorý bude použitý na zarybnenie.
16.Členská schôdza rozhodla, že každý člen MO SRZ je povinný zaplatiť členské do
31.3., v opačnom prípade bude tento priestupok riešený disciplinárnou komisiou.
17 Návrh nových zmien vo vykonávacej vyhláške Zákona 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- p. Urban - aby Sumec obyčajný nemal stanovenú dobu lovu, aby sa mohol loviť celý
rok.

- p. Kuniec Ján – zvýšiť lovnú mieru jalca na 30cm
- p. Jaššo Marián ml.- zákaz privlastnenia kapra rybničného s mierou o 70 cm vyššie
a váhe od 6 kg
16. Návrh zmeny stanov SRZ

3. Ukladá :
1.

Vykonať preteky podľa Plánu pretekov na rok 2015
Riadi : výbor MO SRZ
Zodpovedá: športový referent
Termín : podľa plánu

2. S hospodármi zabezpečiť brigády na VN v správe MO SRZ – presekávanie
ľadu a viesť evidenciu brigád .
Riadi : výbor MO SRZ
Zodpovedá: hospodári na VN
Termín : Podľa plánu brigád
3.

Úzko spolupracovať s Okresným úradom životného prostredia v Trebišove
a organizáciou ochrany prírody pri odhaľovaní divokých skládok odpadu a
priemyselnom znečistení vôd
Riadi : predseda MO SRZ
Zodpovedá: výbor MO, hospodári
Termín : priebežne

4.

Poistiť členov RS na rok 2015
Riadi : tajomník MO SRZ
Zodpovedá: vedúci RS
Termín : do konca februára 2015

5.

Aktualizovať oznamy na informačnej tabuli MO SRZ
Riadi : tajomník MO SRZ
Zodpovedá : Klíma Vladimír
Termín : priebežne

6.

Vedúcemu rybárskej stráže vyhodnotiť činnosť RS najmenej 3 krát v období
kalendárneho roka.
Riadi : výbor MO SRZ
Zodpovedá : vedúci RS
Termín : podľa plánu hl. úloh

7.

Dodržiavať uzatvorené hospodárske zmluvy a manipulačné poriadky na VN
medzi MO SRZ a SVP š.p. Banská Štiavnica závod Košice prevádzka
povodia Bodrogu Trebišov
Riadi : predseda MO SRZ
Zodpovedá : hlavný hospodár
Termín : Priebežne

