
Mimoriadne členské schôdze obvodných organizácií MsO SRZ Košice 

 
Vážení členovia MsO SRZ Košice 

 

     Ústredný zväzový orgán rozhodol o odpredaji majetku zväzu - strediska v Považskej Bystrici. 

Napriek tomu, že tento majetok je už vo vlastníctve kupujúceho pri kúpnej cene 3 400 000 ,-€ 

doteraz nebola Slovenskému rybárskemu zväzu uhradená a je pravdepodobné, že ani 

v najbližšej dobe uhradená nebude. Tento stav je spôsobený podpisom  pre SRZ nevýhodnej 

zmluvy, podľa ktorej SRZ súhlasil s vyplatením kúpnej ceny až po dodaní kupujúcemu celkovo 

102 rôznych stanovísk , povolení a potvrdení . 

     Zodpovednosť za túto situáciu leží na tajomníkovi a prezidentovi SRZ, ktorí ako štatutári 

takúto nevýhodnú zmluvu podpísali, na Rade SRZ, ktorá nekontrolovala plnenie svojho 

vlastného uznesenia o predaji majetku zväzu a na kontrolnej komisii zväzu, ktorej základnou 

povinnosťou je kontrolovať nakladenie s finančnými prostriedkami a majetkom zväzu. 

     V zmysle § 20 ods. 2 Stanov SRZ bol na  23.novembra 2019 zvolaný mimoriadny snem , 

ktorého úlohou je vyvodenie zodpovednosti a prijatie opatrení, aby sa takýto stav nemohol 

opakovať. 

 
     Na základe toho výbor mestskej organizácie SRZ Košice, v zmysle § 14 ods. 2 Stanov Slovenského 

rybárskeho zväzu, zvoláva  mimoriadne členské schôdze obvodných organizácií na deň 5.10.2019  so 

začiatkom :  

 

                                           ObO 1 Staré mesto....................o  08.00 hod. 

                                           ObO 2 Nové Mesto...................o  09.30 hod. 

                                           ObO 3 Furča .............................o  11.00 hod. 

                                           ObO 4 Juh.................................o  12.30 hod. 

                                           ObO 5 Mlynský náhon............. o  14.00 hod. 

 

 a navrhovaným programom : 

1) Otvorenie 

2) Voľba predsedníctva a  pracovných komisií (mandátová, návrhová 

a volebná ) 

3) Správa mandátovej komisie 

4) Voľba  delegátov na mimoriadnu Mestskú konferenciu 2019 

5) Správa návrhovej komisie 

6) Záver 

                                  

a mimoriadnu Mestskú konferenciu  
 

     na deň 5.10.2019 so začiatkom o 16.00 hod. a navrhovaným programom : 

                                      

1) Otvorenie 

2) Voľba predsedníctva a  pracovných komisií (mandátová, návrhová 

a volebná ) 

3) Správa mandátovej komisie 

4) Voľba  delegátov na mimoriadny  Snem SRZ 

5) Správa návrhovej komisie 

6) Záver 

 

 

     Zvolených delegátov na MK žiadame, aby sa k prezentácii dostavili 30 minút pred začiatkom 

konferencie. 


