SLoVE|{SKÝnynÁnsKY ZvAZ
MIESTNAoRGANIZÁcta nÁxovcE NAD BEBRAVOU
ul. Andreja Hlinku 23112,g57 01Bánovce nad Bebravou

Zápisnica'o-..

zo dňa 4,4,20|9
Prítomní:
vid' prezenčná
listina
Programschódze:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. DošIáa odoslanápošta

4. Čtenská
schódzarvrosnz

5. Žiadosti o č|ensfvov Mo SRZ, a prestup.
6, Rózne
7, Uznesenie
l. Schódzu otvori| a viedol predseda
Mo sRZ p.Marián Broniš, ktory privítal členov
výboru a prizvaných členovkontrolnej
u oi,ffirioárnej komisie.
2. Uznesenia.z.pos|ednejschódze konanej
ana zi,s.z0l9 bo|i všetkysplnené.,prípadnesa
plnia priebežne.
3. Od pos|ednejschódze výboru bola
obdržanánas|edovnápošta:
z YÚs výpis.č.2223 fz}íg: prevza| Ing.Krch|ík
Rada Rada Žilina_ powrdenie zapísania
a poistenia RS
Rada SRZ p.Galbavá - faktúra na
ceninv
Ing.PeterBienek DEI - faktúra nu
ug..gát
Mgr.DušanJaššo_ inštruktážnevidň
ň výrobu rotačiek
Slovryb a.s. Príbovce - pozlánka
na YZ
Okresný úrad Bánovce n.B. kataster _
oznámenie o rozhodnutípozemky VN
Haláčovce
Okresný úrad Bánovce n.B. - Odvolanie
čIenaRS
TAJMS _ faktúra za plošnúrek|amu-P
ozvánkana ČS
p.Jozef Lauš _ pripomienky
k smernici na odmeňovanie
p.Jozef Lauš - Informácia o výsledkoch
rokovania Rady SRZ
Ing.JozefBeliansky _ Žiadost'
o informáciu členskejzákladne
Odos|anápošta:
BTv - zverejneniepozvánky na
ČS
Rada SRZ p.Ga|bavá- potvrdený
dodací|ist na ceniny
4, Členská schódza Mo SRZ
Výbor prejednal n.t.oT!obode
stav prípr3v1
ČS je-p-o
všetkyuzneseniatvkajúcesa jej
9.S.
19chnickejstránke pripravené,
J"d.'l.Ťnia Tbo|i
splnené.Výbor potvrdil z|oŽenie
komisií,

l*lillTJJj

p.u.onnoi"
ň.o;.o"i-,'., '"ňi,o-vatet,ty,
overovatel,ov
zápisnice
a

Výbor rozhodol, žev rámci diskusie

bude p. Jurkovičom po.danáspráva
o staYevýkupu
pozemkov
podVN Haláčovce
a p. Laurin"l
;
činnosti
Krúžkumladýchrybárov.
Na obe správy bude priprun.no
:o.il
u^.,.ni. u ry^o:
CS ich vezme
na vedomie.

5. Ziadosti o členstvov Mo SRZ
Výbor prerokoval.noda19prih|ášky nových
členova súh|asi|s prijatím-zač|enaMo SRZ po
absolvovaníškolenia
u
tyc-hto
žiadatel'ov:
Lukáš Kyse|ý, Nela Šinská,TomášBielko,
19kúškv
Marek Klucha, Kristínka
Pavlíková.
Zároveň bo| odsúh|asenýprestup zMo SRZ
Prievidza pre p.Igora Kalinu.
6. Rózne
V tomto bode info.rmova|h|avný hospodár
o zarybnení pstruhových revírovRadiša a Bebrava
pstruhom potočnýma pstruhom dúhovým.
Pstrňh dúhovýv objeme cca 120kg bot nasadený
aj na Bebravu v úsekuRybany-Bánovce n.B.
Dalej zd6razni|,žeje potrebnépod|'a dlhodobej
predpovedepočasiapočítat,saplikáciou
baktériena VN Brezolupy.
P.Jurkovičinformova| o výkupe pozemkov pod
VN Ha|áčovce.
Tajomník na záver^požiadal
vsett<yctr
členovvýboru o dochví|onosto
a zodpovedný prÍstup
počasč|enskejschódze.
7. Uznesenia:
33120|9:Výbor poveruje p.Jurkovičaprípravou
správy o stave výkupu pozemkov pod VN
Haláčovcena členskúsch6dzu.
Termín:7,4,20t9
Zodp,:p..Iurkovič
34/2019:Výbor poveruje p.Laurinca prípravou
správy o činnostiKrúžku m|adých
rybárov
na členskúschódzu.
Termín:7,4.20|9
Zodp,zp.Laurinec
3512019z
Výbor po p.rerokovaníprihlášok nových
č|enovsúhlasís ich prijatím resp.
prestupomza podmienok uveclených
v bode 5.
Termín:pod|'atextu
Zodp.:výbor Mo SRZ
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Marián Broniš
predsedaMO SRZ

