
Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 23.09.2017 
 

Prezídium Rady SRZ: 

 

 

I. Schvaľuje: 
Uznesenie č. 18/2017 

Prezídium Rady SRZ schvaľuje program v zmysle predloženého návrhu o doplnenie bodov 

programu. 

Uznesenie č. 22/2017 

Prezídium Rady SRZ schvaľuje udelenie čestného členstva v SRZ osobám, ktoré spĺňajú 

podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a 

čestného členstva SRZ nasledovne: 

MO SRZ Tisovec – Milan Vetrák 

MO SRZ Štúrovo – Mgr. Gejza Lettang. 

Uznesenie č. 25/2017 

Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ 

s účinnosťou od 01. októbra 2017. 

 

 

II. Mení: 
Uznesenie č. 19/2017 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán, v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ 

s účinnosťou od 01. januára 2017, v disciplinárnej veci Ing. Martin B., člen MsO SRZ Nitra, na 

základe doručeného dovolania dňa 27. júna 2017, po preskúmaní doručených spisových materiálov, 

mení disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 6/2017 odvolacieho orgánu zo dňa 29. mája 2017 

a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. 6/2017 Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Nitra zo dňa 

03. mája 2017, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia vydaného na rok 

2017 a nevydanie povolenia na dobu 1 roka, a ukladá Ing. Martinovi B. disciplinárne opatrenie, 

peňažnú pokutu vo výške 100 EUR. 

 

 

III. Potvrdzuje: 
Uznesenie č. 20/2017 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán, v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ 

s účinnosťou od 01. januára 2017, v disciplinárnej veci Vladimír Z., člen MsO SRZ Prievidza, na 

základe doručeného dovolania dňa 10. júla 2017, po preskúmaní doručených spisových materiálov 

zamieta podané dovolanie a potvrdzuje disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17-V/2017 

odvolacieho orgánu zo dňa 08. júna 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DK-17/2017 

Disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Prievidza zo dňa 10. apríla 2017, ktorým bolo uložené 

disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov 

pre nasledujúci rok 2018. 

Uznesenie č. 21/2017 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán, v zmysle § 24 Disciplinárneho poriadku SRZ 

s účinnosťou od 01. januára 2017, v disciplinárnej veci Pavlovi Š., člen MO SRZ Sečovce, na 

základe doručeného dovolania dňa 12. septembra 2017, po preskúmaní doručených spisových 

materiálov zamieta podané dovolanie a potvrdzuje disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 

odvolacieho orgánu zo dňa 04. augusta 2017 a disciplinárne rozhodnutie sp.zn. DP-1/2017 

Disciplinárnej komisie pri výbore MO SRZ Sečovce zo dňa 18. júla 2017, ktorým bolo uložené 

disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na rybolov na rok 2017 a nevydanie povolenia na rybolov 

na dobu 18 mesiacov. 

 

 



IV. Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 23/2017 

Prezídium Rady SRZ berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách 2017. 

Uznesenie č. 24/2017 

Prezídium Rady SRZ berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

 

 

 Ing. Ľuboš Javor, v.r.     RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

  tajomník      prezident 
 


