Uznesenie
z mestskej konferencie SRZ MsO Banská Bystrica
konanej dňa 21.02.2015 .
________________________________________________________________
Komisia konštatuje , že na dnešnej MK je prítomných 140 členov , a členská schôdza je
uznášania schopná v súlade so Stanovami SRZ, § 14, ods. 3.3.
Výročná členská schôdza
1. berie na vedomie :
a/ Správu KK o hospodárení s majetkom MsO SRZ BB za rok 2014.
b/ Informáciu o plánovanom povinnom zarybnení našich revírov pre rok 2015.
2. schvaľuje :
a/ Správu o činnosti MsO SRZ BB za uplynulé obdobie t.j. do konca roku 2014
b/ Ročnú závierku hospodárenia MsO SRZ BB za rok 2014 a návrh plánu hlavných úloh
pre rok 2015.
c/ Návrh rozpočtu pre rok 2015.
d/ Vyhodnotenie najaktívnejších členov obvodných organizácií č. 1,2 a 3, za rok 2014.
3. Ukladá :
výboru MsO SRZ
a/ Prerokovať diskusné príspevky, na ktoré nebolo v plnej miere zodpovedané . Cestou
vývesných skriniek a WEB stránky MsO informovať členov o ich riešení.
b/ Na web stránke MsO SRZ Banská Bystrica zverejniť miesta pre výdaj hosťovacích
povolení na revíry MsO SRZ Banská Bystrica a revíry RADY SRZ.
c/ Zvážiť možnosť prihlasovania sa členom MsO SRZ BB na termíny plánovaných brigád
prostredníctvom web stránky MsO SRZ Banská Bystrica.
d/ V rámci výročnej správy na MK vyhodnotiť aj plnenie uznesení z predchádzajúcej MK.
e/ Predložiť RADE SRZ návrh na zmenu legislatívy v úprave lovu rýb na lipňových
vodách od 30.10. do 30.12. na prívlač len pre držiteľov hlavátkových povolení. Zároveň
predložiť aj návrh , aby zakúpená hosťovacia povolenka mala platnosť 24 hodín, kde táto
doba začína plynúť od predávajúcim vyznačeného dátumu a hodiny na hosťovacej
povolenke .

f/ Požiadať RADU SRZ o úpravu legislatívy prístupu k vodným plochám zahrnutým do
zväzových povolení resp. zvláštneho povolenia za účelom výkonu rybárskeho práva pre
členov SRZ.
g/ Prerokovať návrh p. Kováča o zvýšenie počtu brigádnických hodín zo súčasných 6 na
10 hodín s tým, že 4 hodiny sa odpočítajú za účasť na VČS.
h/ Zabezpečiť vypracovanie plánu práce kontrolnej komisie pri MsO SRZ BB pre rok
2015.
členskej základni MsO SRZ
a/ t .j. členom ZO SRZ plniť si základné členské povinnosti, menovite odovzdávanie
záznamov a prehľadov o úlovkoch v stanovených termínoch t.j. najneskôr do 15.1.
nasledujúceho roku, zaplatenie členského príspevku najneskôr do 31. 3.2015 a splniť si
brigádnickú povinnosť odpracovaním 6 hod., resp. vopred uhradiť 42,00 eur.
b/ sa ukladá na HR Plavno zákaz lovu rýb v tabuľami ohraničenom pásme a to na základe
požiadavky členov MsO SRZ BB vznesenej na VČS ( MK) v roku 2014, aby vo
vyčlenenom pásme HR Plavno sa až do odvolania zriadil ochranný réžim t.j. zákaz lovu
rýb.

V Banskej Bystrici, 1.3.2015
Predseda návrhovej komisie : Ing. Milan Vrabec
Členovia návrhovej komisie: Milan Majer, Hamrák Vojťech
Uznesenie schválené : 140 delegátov  za
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zdržalo sa
0
proti
1

