
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Holíč 
 

U z n e s e n i e 
z výročnej členskej schôdze SRZ MO Holíč konanej 

dňa 11. apríla 2010 v Holíči 

 
A. Členská schôdza berie na vedomie: 

1. Správu kontrolnej komisie za r. 2009 
 
B. Členská schôdza schvaľuje: 
 

1.  Správu o činnosti výboru a organizácie za r. 2009 
     2.  Správu o hospodárení za r. 2009 

3.   Účtovnú uzávierku za r. 2009 
     4.   Rozpočet organizácie na r. 2010 

 5.  Plán hlavných úloh na r. 2010 
 6. Výbor organizácie na funkčné obdobie 2010 –2014  v počte 15 členov a  v zložení: 
 
     1.  Jaroslav Baláž 
     2.  Ing. Petr Hanák 
     3.  Jaroslav Hílek  
     4.  Ivan Javorčík 
     5.  Oto Kapsa 

         6.  Peter Králik 
         7.  Ing. Andrej Kondlla 
         8.  Milan Leška 
         9.  Víťazoslav Mikuš 
         10. Jaroslav Minařík 
         11. Pavol Michalec 
         12. Michal Náter 
         13. Štefan Sládek 
         14. Vladimír Sloboda 
         15. Mgr. Eduard Veselý 

 
Kontrolnú komisiu v počte 3 členovia :  
 
1. Slavomír Grunner 
2. Peter Oliva 
3. Vladimír Nemček  

       
      Delegátov na Snem SRZ   1.  Novozvolený predseda 
                                                   2. Novozvolený tajomník  
                                                   Náhradník: Novozvolený podpredseda 
 
7. Pri zakúpení členskej známky je každý dospelý člen povinný  zaplatiť povolenie na 

otváracie preteky v cene 4.- €. Cena povolenia na pretekoch bude pritom minimálne10.- €. 
8. Každý člen starší 18 rokov, na ktorého sa vzťahuje brigádnická povinnosť je povinný 

odpracovať ročne 10 brigádnických hodín, alebo zaplatiť 4.- € za 1 neodpracovanú hodinu 
ako príspevok na zarybnenie. U mládeže 15 - 17 ročnej a študentov do 25 rokov je 



povinnosť 5 brig. hodín, alebo príspevok na zarybnenie vo výške 1.- €  za 1 neodprac. 
hodinu. Brigádnická povinnosť sa nevzťahuje na ženy, invalidných dôchodcov 
a dôchodcov na starobnom dôchodku. 

9. Brigádnické hodiny musia byť z organizačných dôvodov odpracované v príslušnom roku 
do     31. 11.  Po tomto termíne, teda v decembri odpracované brigády sa započítavajú do 
nasledujúceho roka. 

10. Každý člen, ktorému je udelené disciplinárnou komisiou niektoré z disciplinárnych 
opatrení je povinný  zaplatiť paušálny poplatok  5.- € na úhradu vzniknutých nákladov 
konania.. 

11. V prípadoch, že člen neodovzdá Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v stanovenom  
termíne zaplatí  20.- €, alebo mu nebude vydané povolenie na nasledujúci rok. 

12. Ak odovzdá riadne nevyplnený, nezosumarizovaný, lajdácky  vyplnený   Záznam 
o dochádzke k vode a úlovkoch zaplatí 5.- €. 

13. Zápisné pre nových dospelých členov sa stanovuje na 75,00 € 
14. Zápisné pre mládež do 18. rokov  stanovuje na 7,00 € 
15. Zápisné pre členov prestupujúcich z iných organizácií SRZ sa stanovuje na 40,00 € 

 
 
C.        Členská schôdza ukladá výboru: 

1.  Aktuálne informácie o činnosti SRZ MO Holíč zverejňovať v regionálnej tlači, káblovej 
televízii a na webovej  stránke. 

2.  Pozornosť rybárskej stráže upriamiť nato, aby pri výkone svojej funkcie venovala 
           maximálnu pozornosť udržiavaniu čistoty a poriadku pred začatím, v priebehu a najmä    
           po ukončení lovu rybármi. Znečisťovanie revírov loviacimi rybármi postihovať   
           odobratím povolenia a nasledovným riešením Disciplinárnou komisiou. 

3.  Obmedzovať ďalší rast členskej základne takými opatreniami, ktoré ju stabilizujú    
     približne na dnešnej úrovni. Preto neprijímať nových členov z územnej pôsobnosti   
      iných organizácií. 

 
 

             V Holíči dňa 11. apríla 2010                                


