
 Pripravovaný návrh na uznesenie z členskej schôdze SRZ – MO  Jelšava 
konanej dňa 17. septembra 2021 

 
Členská schôdza 
 
A/  Konštatuje: 
      - vyhodnoteniu uznesenia a prednesených správ, prerokovaniu materiálov bola venovaná náležitá pozornosť, takže členovia MO sú dostatočne 

informovaní o činnosti MO a plnení jej úloh za rok 2020. 
 
B/ Schvaľuje: 

1) Správu o činnosti organizácie, výboru a správu hospodárov za rok 2020. 
2) Správu rybárskej stráže. 
3) Správu disciplinárnej komisie za rok 2020. 
4) Správu o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. 
5) Správu kontrolnej komisie. 
6) Spôsob platenia a vydávania povolení na rybolov pre rok 2021. 

Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
Ukladá: 

1/2021 Povinne odpracovať 16 brigádnických hodín, usporiadaných výborom MO (mimo detí a dôchodcov nad 65 rokov a ZŤP) a pre mládež 
od 15 do 18 rokov – 8 hod. všetkým držiteľom povoleniek. Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod.: dospelí 25€, mládež 
10€. Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je možné poukázať z daní z príjmov 2% zaplatenej dane, ktorá je minimálne 
25€. Vyhlásenie odovzdať pri platbe za povolenku. 

Z: výbor, členstvo organizácie, T stály 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 

 
2/2021 Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie podať písomnú prihlášku na MO SRZ Jelšava. Školenie a preskúšanie sa 
uskutoční v Mestskom dome kultúry v Jelšave – kolkáreň. Poplatok za školenie 15€, zápisné – príspevok na zarybnenie: deti 10€, mládež od 15 
rokov a dospelí 100€. Termín bude uvedený na internetovej stránky MO podľa možnosti uskutočnenia. 

Z: výbor 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

3/2021 Výboru MO – SRZ predložiť na rokovanie členskej schôdze požiadavku MO SRZ Revúca na zlúčenie sa s našou MO SRZ Jelšava. Súhlas 
potvrdiť hlasovaním. O požiadavke rozhodnú členovia MO SRZ Jelšava v roku 2022. 

Z: výbor a členstvo organizácie 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

4/2021 Výboru MO – SRZ zabezpečiť všetky rybárske preteky v termínoch podľa možnosti uskutočnenia – povolenia úradom zdravotníctva SR  
Termíny budú uvedené na internetovej stránke MO SRZ Jelšava.  

Z: výbor 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

5/2021 Od členov za neúplné, alebo zlé vypísanie celoročného sumára úlovkov inkasovať príspevok na zarybnenie 20 € pri vydávaní povoleniek 
na novú sezónu. Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného 
školenia s príslušným príspevkom. 

Z: výbor   T stály 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 

 
6/2021 Naďalej zlepšovať a skvalitňovať činnosť rybárskej stráže s častejším prevádzaním kontrol na všetkých revíroch MO. 

Z: výbor a vedúci rybárskej stráže   T stály  
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

7/2021 Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok okolo svojho lovného  miesta počas, i po ukončení lovu. Nedodržanie tejto povinnosti sa  
považuje za porušenie predpisov a bude   riešené v disciplinárnom konaní .Povinnosť rybárskej stráže mimo iného bude zvýšiť kontrola na 
čistotu a poriadok na lovnom mieste .  

Z: rybárska stráž, členovia MO, disc. komisia    T stály 
       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

8/2020 Pre členov MO Jelšava a držiteľov hosťovacích povolení odporúčame, aby si v rybárskych revíroch MO SRZ neprivlastňovali kapra 
rybničného nad 65cm. 

 
Z: členovia MO, RS, disc. komisia T stály 

       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

 
 

9/2020 Výboru MO Jelšava aktívne komunikovať s Radou SRZ Žilina ohľadne vrátenia revíru VN Miková 3-53901-1 zo stavu ostatná vodná 
plocha do pôvodného stavu zaradenia vodnej plochy. 

 
Z: výbor MO  T stály 

       Hlasovanie: za:  , proti:  , zdržal sa:  . 
 

 
 
        V Jelšave, dňa  17.09.2021            
 
           Výbor MO SRZ 


