
 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 

                                           U Z N E S E N I E  č. 8 
                      z rokovania výboru konaného dňa 16. októbra 2014  

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

• Informáciu týkajúcu o splnení úloh vyplývajúcich z predchádzajúceho MV 
• Informáciu, že v roku 2015 sa nebudú konať preteky Novácky pleskáč 
• Informáciu, v roku 2015  vykonať trojkolový regionálny pretek v LRÚ detí  

a mládeže.  
• Informáciu o naplánovaní členských schôdzí a MK na rok 2015 
• Informáciu zo zasadnutia Rady SRZ a zasadnutia predsedov a tajomníkov 

Trenčianskeho kraja 
• Informácie z bodu 9. zápisnice 

 
II. Schvaľuje 

• Aby sa výbor uberal uvedeným programom  
• V roku 2015 nekonať preteky v LRÚ na VN Nitrianske Rudno 
• V roku 2015 usporiadanie pretekov na malých vodných nádržiach s názvom MAVOR 
• Aby počas konania pretekov MAVOR si súťažiaci mohli privlastniť jedného 

uloveného a riadne zapísaného kapra  
• Od 1.1.2015 zmenu úradných hodín obvodných organizácií 1,2,6.  

1. Obvodná každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hod. 
2. Obvodná každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hod. 

                                    6. Obvodná každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hod.        
• Zvýšiť poplatok za skúšky novo prijímaných členov z 20 € na 30 €. 
• Smernicu pre rok 2015  so všetkými jej zmenami 
• Do miestneho rybolovného poriadku v charakteristike VN Nitrianske Rudno  

zapracovať nasledovné znenie: V hornej časti vodnej nádrže sú vybudované dve 
rybárske táboriská, ktoré sú označené tabuľami. Tieto môžu loviaci využívať 
v neobmedzenom čase. V týchto priestoroch je zakázané stanovať a klásť oheň mimo 
pevne vybudovaného ohniska. Počas lovu ako aj po odchode z tohto priestoru je 
návštevník povinný udržiavať, respektíve urobiť poriadok.  

• Do miestneho rybolovného poriadku zapracovať:  
a) Na VN Nitrianske Rudno je v priestore auto kempu zakázaný lov rýb od 1.7. 

do 31.8. kalendárneho roku. 
b) Na revíroch MsO SRZ Prievidza je zakázané klásť ohne mimo pevne 

vybudovaných ohnísk.  



c) Na všetkých revíroch v užívaní MsO SRZ Prievidza je zakázané budovať 
akékoľvek zariadenia (prístrešky, ohrady, móla) bez súhlasu MsO SRZ 
Prievidza.  

d) Na všetkých revíroch v užívaní MsO SRZ Prievidza je zakázané parkovanie 
vozidiel a karavanov bližšie ako 10 metrov od vodnej hladiny (myslí sa plný 
stav vodnej nádrže), pokiaľ sa nejedná o spevnené komunikácie a označené 
parkoviská.  

e) Priestor pri odpadovej jame na vodnej nádrží Nitrianske Rudno slúži ako 
manipulačný priestor pre podnik SVP, š.p. a MsO SRZ Prievidza. V tomto 
priestore je zakázané parkovanie vozidiel a karavanov ako aj vjazd vozidiel do 
tohto priestoru. Priestor je označený tabuľou. Lov rýb v tomto priestore je 
povolený podľa zákona. 

f)  Každý loviaci na revíroch MsO SRZ Prievidza je povinný po ukončení lovu 
si vyčistiť lovné miesto a odpad ktorý vyprodukoval je povinný odniesť so 
sebou preč. 

 
 

III. Ukladá 
• Pokračovať v úlohe z predchádzajúceho obdobia týkajúca sa zistenia pôvodcu 

znečistenia rieky Handlovky od sútoku rieky Nitry a následných úhynov rýb  

Termín:  priebežne                            Zodpovední: predseda, tajomník MsO     

•  Predsedníctvu doriešiť čierne stavby – prístrešky na VN Nitrianske Rudno na základe 
výzvy od SVP, š.p..   
      Termín: do 31.11.2014                          Zodpovední: predsedníctvo  MsO     
 

                                                                                               

               Slavomír Uhlár                                                                 Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                        tajomník MsO SRZ 
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