
U z n e s e n i e 

z členskej schôdze SRZ MO Holíč konanej 

dňa 1. apríla 2007 v Holíči 
 

A. Členská schôdza berie na vedomie: 
1. Správu kontrolnej komisie za r. 2006 
 

B. Členská schôdza schvaľuje: 
1.   Kooptáciu náhradníka p. Slavomíra Grunnera za člena Kontrolnej komisie 
2.   Kooptáciu náhradníka p. Jaroslava Hílka za člena výboru. 

     3.   Správu o činnosti výboru a organizácie za r. 2006 
     4.   Správu o hospodárení za r. 2006 
     5.   Účtovnú uzávierku za r. 2006  
     6.    Rozpočet organizácie na r. 2007 

 7.    Plán hlavných úloh na r. 2007 
  8.    Paušálnu úhradu nákladov disciplinárneho konania vo výške 150.- Sk. Disciplinárne      

      stíhaný je povinný uhradiť pri predvolaní na disciplinárne konanie. 
9. Povinnosť každého disciplinárne stíhaného člena podrobiť sa vedomostnému testu.  
      V prípade odmietnutia, alebo preukázania nedostačujúcich vedomostí mu nesmie byť     
      vydané povolenie v nasledujúcom roku.. Záväzné kritériá stanoví výbor v uznesení. 
10. Každý člen , starší ako 18 rokov,  dôchodca za výsluhu rokov, dôchodca v predčasnom   
      dôchodku je povinný odpracovať 10 brigádnických hodín. Pri neodpracovaní tejto   
      povinnosti je člen povinný zaplatiť náhradu 100.- Sk za 1 hodinu. 
11. Mládež 15 – 18 ročná a študenti do 25 rokov majú za povinnosť odpracovať 5  
      brigádnických hodín. Pre nesplnení tejto povinnosti je každý povinný zaplatiť náhradu  
      vo výške 20 Sk/1hod. 

  Táto povinnosť sa nevzťahuje na ženy, dôchodcov na plnom, alebo čiastočnom   
  invalidnom dôchodku a na dôchodcov na starobnom dôchodku od roku v ktorom   
  dosiahli vek 62 rokov. 

12.  Zľavu z miestneho povolenia vo výške 100% dostane: 
   a./  Člen, ktorý v tom roku  dosiahne vek 75 rokov a je minimálne 10 rokov členom    
         SRZ MO Holíč. 
   b./  Invalidný dôchodca , ktorý sa preukáže preukazom – zdravotne ťažko postihnutý    
         s doprovodom /ZŤP-S, vozíčkar/. 

C.     Členská schôdza ukladá výboru: 

a. Vo všetkých oblastiach činnosti organizácie intenzívne sledovať hospodárnosť, 
kvalitu  a efektívnosť v nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami 
organizácie. 

b. Naďalej zabezpečovať kvalitné násady pre zarybnenie revírov a pritom dbať na 
efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. 

c. Sústavne sledovať čistotu vôd a realizovať opatrenia na ochranu životného 
prostredia a okolia rybárskych revírov. Pravidelne merať obsah rozpusteného 
kyslíka vo vode a hodnoty Ph. 

d. Realizovať rozbory rýb a vody z revírov Adamov č. 1 a 2 , Farskej vody 
a Cunínskeho potoka. 

e. Uložiť sankciu  100.- Sk, každému členovi pri nesprávnom, alebo neúplnom 
vyplnení záznamu o úlovkoch. V prípade neodovzdania záznamu o úlovkoch 



do 15.1. uložiť sankciu vo výške zápisného nového člena, alebo nevydať 
povolenie na nasledujúci rok. 

f. Zabezpečiť, aby pri prestupe člena z inej organizácie bolo vyžadované plnenie 
týchto podmienok: 

–   Podanie písomnej žiadosti s udaním dôvodu prestupu. 
–   Zmena trvalého bydliska, alebo prechodného bydliska do územnej   

                        pôsobnosti SRZ MO Holíč, 
                                    –   Predloženie písomného súhlasu materskej organizácie   
                                         s potvrdením, že dotyčný nebol disciplinárne stíhaný. 
                                     

g. Vypracovať nové zásady  evidencie odpracovania brigád a vykonať zúčtovanie   
                    brigád k 30.11. príslušného roka. 

 


