Miestna organizácia rybárskeho zväzu Mo SRZ Liptovský Hrádok
ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok

Všetkým členom MOSRZ Liptovský Hrádok

Vec: Základné pravidlá pre brigádnickú povinnost členov MOSRZ Liptovský Hrádok
Výbor MOSRZ Liptovsky Hrádok prijal 31.01.2019 nasledovné uznesenie týkajúce sa brigádnickej povinnosti:
1. Brigádnická povinnosť sa vzťahuje na kategórie členov: dospelý muž, žena.
2. Oslobodení od brigádnickej povinnosti sú kategórie členov: deti, mládež, dôchodca, invalidný dôchodca
a zdravotne ťažko postihnuté osoby.
3. Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení členovia rybárskej stráže, členovia KRK a členovia výboru
MOSRZ.
4. Záväzok každého členia s brigádnickou povinnosťou je odpracovať v jednej rybárskej sezóne dve šesť
hodinové brigády.
5. Neodpracované brigády je možné finančne nahradiť, pričom finančná náhrada za jednu neodpracovanú
šesťhodinovú brigádu je 30,-eur a finančná náhrada za dve neodpracované šesťhodinové brigády je 60,eur.
Podporte našu MOSRZ príspevkom 2% podielu zo zaplatenej dane na zarybnenie a získajte benefit v podobe
odpracovanej brigády. Pravidlá získania tohto benefitu sú popísané v samostatnom uznesení výboru MOSRZ.
Pripomíname uznesenie č. 13 prijaté na Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 19.08.2018, ktoré je stále
platné:
MCS MOSRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.8.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej členskej schôdzi
organizovanej MOSRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť na brigáde v prípade, ak člen
potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po skončení výročnej členskej schôdze.
Pripomíname kategorizáciu členov MOSRZ Liptovský Hrádok odsúhlasenú výborom MOSRZ:
Kategórie:
 Dieťa 6-14 rokov
 Mládež 15-17 rokov
 Dospelý 18-61 rokov
 Dôchodca nad 62 rokov
V rámci kategorizácie členov MOSRZ LH do jednotlivých skupín podľa veku platí pravidlo, že rozhodujúci je
vek, ktorý dosiahne člen v predmetnej rybárskej sezóne.

Platnosť obsahu tohto dokumentu je od 31.01.2019. Platnosť je na dobu neurčitú, až do prijatia nového
uznesenia výboru ,ktoré môže obsah tohto dokumentu zmeniť.
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