
 Slovenský rybársky zväz – Mestská              

      organizácia v Prievidzi 

         U z n e s e n i e 
 

z mestskej konferencie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi,  
konanej dňa 11. apríla 2015 
 

Mestská konferencia SRZ v Prievidzi po prerokovaní všetkých bodov programu prijíma toto 

uznesenie: 

 

I. Konštatuje 

 

A/ Boli splnené všetky organizačné, technické a ekonomické podmienky pre dôstojný priebeh 

dnešnej Mestskej konferencie SRZ v Prievidzi. 

B/ Boli prerokované všetky body plánovaného programu dnešnej Mestskej konferencie SRZ 

v Prievidzi.  

 

II. Berie na vedomie 

 

A/ Diskusné príspevky, ktoré na Mestskej konferencii SRZ v Prievidzi odzneli. 

B/ Informácie tajomníka Rady SRZ 

 

 

III. Schvaľuje 

 

A/ Správu o činnosti MsO SRZ Prievidzi a plnení Hlavných úloh za obdobie od konania poslednej 

Mestskej konferencie v roku 2014 

 

B/ Plán Hlavných úloh MsO SRZ  Prievidza na rok 2015 

 

C/ Účtovnú závierku MsO SRZ  Prievidza za rok 2014 

 

D/ Rozpočet MsO SRZ  Prievidza na rok 2015 

 

E/ Správu o činnosti Kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza za rok 2014 a jej stanovisko   

     k účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2015 

 

F/ Správu Mandátovej komisie o účastí delegátov na Mestskej konferencii a jej uznášaniaschopnosti 

 

G/ Opravu rybárskeho domu z financií rezervného fondu, výber za rok 2015 

 

H/ Ako delegátov na mimoriadny Snem SRZ Slavomíra Uhlára, Bc. Ivan Ortha a ako náhradníka    

     Františka Zemáneka. 

 

I/ V brigádnickom poriadku zmeniť znenie: 

     - člen ktorý dovŕšil vek 60 rokov na znenie, člen, ktorý v danom roku dovŕši vek 60 rokov    

        nemusí odrábať brigádu.  

     - Článok 7. celý odstrániť, nakoľko prijatými opatreniami nemá opodstatnenie.  

     - Článok 8. Kontrolná činnosť. Zo zadnej strany odstrániť znenie „ na zadnej strane hlásenia    

       o brigáde“ a nahradiť slovami „ zápis na samostatnom tlačive“.  



     - Doplniť článok 9.  Bezpečnostná ochrana zdravia brigádnikov. „Ak brigádnik nemá                         

       príslušné ochranné pomôcky a vzhľadom na rozsah náplne práce sú potrebné, môže ho           

       vedúci brigády vylúčiť z brigády.  

     - Brigádnik zjavne pod vplyvom alkoholu musí byť okamžite vylúčený a to aj v tom prípade        

       že odmietne vykonať dychovú skúšku, ktorý mu dá vykonať vedúci brigády. 

 

 

IV. Ukladá 

 

A/ Prerokovať diskusné príspevky, ktoré odzneli na dnešnej Mestskej konferencii s cieľom riešenia      

     nastolených problémov. Príspevky týkajúce sa problematiky a  pôsobnosti Rady SRZ v rátane   

     podnetov z ČS a MK zaslať nadriadenému orgánu. 

     T: 31.05.2015                                                                 Z: predseda MsO SRZ 

 

B/ Predsedom jednotlivých obvodných organizácii informovať svojich členov o priebehu   

     a záveroch MK vrátane ročnej účtovnej závierky za rok 2014, rozpočtu na rok 2015. 

     T: 31.5.2015                                                                   Z: predsedovia OO SRZ 

 

C/ Predsedom obvodných organizácií, priebežne kontrolovať evidenciu členskej základne   

     jednotlivých obvodných organizácii.    

      T: po celý rok 2015                                                       Z: predsedovia OO SRZ 

 

D/ 2 x ročne prejednať vo výbore MsO plnenie prijatých Hlavných úloh a uznesení MK vrátane     

     rozpočtu MsO.  

     T: podľa plánu práce                                                      Z: predseda MsO SRZ 

 

E/ Pokračovať v spolupráci so samosprávami miest a obcí regiónu okresu Prievidza, Obvodným     

     úradom životného prostredia Prievidza a SVP, š.p., Odštepným závodom Topoľčany – Správou  

     povodia hornej Nitry 

     T: rok 2015                                                                       Z: výbor a predsedníctvo MsO 

  

F/ Informovať členstvo o práci a činnosti MsO SRZ Prievidza internetom , v regionálnych    

    verejnoprávnych médiách okresu Prievidza, na ČS obvodných organizácií  

     T: rok 2015                                                                      Z: výbor a predsedníctvo MsO  

   

G/ Naďalej využiť potenciál Rybničného hospodárstva Lukovica na  chovy hlavne násad pstruha   

     potočného a násad zubáča 

     T: od r. 2015                                                           Z: hlavný hospodár  MsO SRZ 

 

H/ Osádzaním výterových košov v jednotlivých revíroch MsO vylepšiť neresové podmienky rýb      

     a pokúsiť sa dochovať nedostatkové druhy rýb hlavne  zubáča.  

     T: rok 2015                                                             Z: hlavný hospodár MsO SRZ  

 

I/ Požiadať Radu SRZ o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového kaprového povolenia      

    a nahradiť ho vo zväzovom kaprovom  povolení VN Nováky 

     T: do 31.5.2015                                                           Z: predseda a tajomník MsO SRZ 

 

J/ Požiadať Radu SRZ o revíziu revírov zaradených vo zväzovom rybolovnom poriadku  pre vody     

    kaprové. K tomuto vypracovať vlastný návrh a tento zaslať na posúdenie Rade SRZ 

   T: do 31.5.2015                                                           Z: predseda a tajomník MsO SRZ  

 

K/ Žiadať Radu SRZ o jednotný začiatok sezóny na kaprových revíroch napríklad od 15.5., alebo      



     1.6. príslušného roku a nepovoľovať žiadne výnimky zo stanoveného začiatku lovnej sezóny 

     T: do 31.12.2015                                                         Z: predseda a tajomník MsO SRZ 

 

L/ V prípade vydania bezplatného povolenia na rybolov členovi MsO SRZ Prievidza, Radou SRZ,   

     žiadať od Rady SRZ vysvetlenie za čo a za akým účelom bolo toto povolenie vydané. 

     T: úloha trvalá                                                            Z: predseda a tajomník  MsO SRZ   

 

M/  Všetkým členom našej organizácie: 

   a)  ktorým bolo po 11.4.2015 udelené právoplatné disciplinárne opatrenie už po tretí krát za       

        disciplinárne previnenie počas ich doby členstva v SRZ, 

   b) ktorým bolo po 11.4.2015 udelené právoplatné disciplinárne opatrenie odňatie vydaného     

       povolenia na rybolov alebo nevydanie povolenia na rybolov alebo dočasné vylúčenie z členstva     

       v SRZ za závažné disciplinárne previnenie aj po prvý krát,  

   c) ktorým bolo za disciplinárne previnenia udelené disciplinárne opatrenie pod písmenami a) a       

       b) ešte pred 11.4.2015, ale doba trvania disciplinárneho opatrenia uplynie až po 11.4.2015,  

 

         p  r e s k ú š a ť  z odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon rybárskeho práva pred vydaním   

         povolenia na lov rýb rovnakou formou a za rovnakých podmienok, ako u novo prijímaných  

         členov do SRZ. Členovia, ktorým bolo udelené disciplinárne opatrenie, odňatie povolenia na   

         základe ich žiadosti preskúšaní v primeranej lehote po uplynutí doby disciplinárneho   

         opatrenia , v ostatných prípadoch vždy v termíne skúšok novo prijímaných členov do SRZ.  

         Podmienkou vydania príslušného povolenia na lov rýb, je úspešné vykonanie skúšky. Skúška  

         sa bude vykonávať iba jedenkrát za príslušný rok a opakovať sa môže vždy jeden krát za  

         nasledujúce roky, vždy v termíne skúšok novo prijímaných členov do SRZ.   

 

      T: od 11.4.2015                                                         Z: výbor a DK MsO SRZ 

 

N/ Navrhnúť zmenu Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ v tom zmysle, že každý člen,    

      ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia pri výkone rybárskeho práva bude stíhaný podľa   

      miestnej príslušnosti spáchania skutku, čiže DK v tej organizácií, kde sa skutku dopustil.   

     T: do 31.5.2015                                                          Z: predseda a tajomník MsO SRZ 

 

O/ V roku 2015 pripraviť potrebné povolenia na začatie výstavby skladu, sociálneho zariadenia    

     a miestnosti pre hospodára na RH Lukovica. Financovanie prerokovať na  MK v roku 2016.  

     T: do 31.12.2015                                                          Z: výbor  MsO SRZ 

 

P/ Pripomienky k návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky zaslať na Radu SRZ. 

     T: do 30.4.2015                                                             Z: tajomník MsO SRZ 

 

R/ Zastúpenie MO, MsO SRZ na snemoch SRZ zmeniť z paritného zastúpenia na pomerné, aby to   

    zodpovedalo demokratickým princípom zastúpenia jednotlivých organizácií.  

     T: do 30.4.2015                                                               Z: tajomník MsO SRZ 

 

S/ Na revírne tabule na VN Nitrianske Rudno vyvesiť oznam, že maximálne miera kapra je 70 cm.   

    Organizácia zabezpečí, aby uvedená skutočnosť bola zakomponovaná aj do zväzových    

      rybolovných poriadkov. 

      T: do 15.5.2015                                                               Z: hospodár MsO SRZ  

 

 

T/ Od Rady SRZ žiadať vrátenie odobratej časti Oslianského potoka do užívania MsO SRZ    

     Prievidza, nakoľko celým svojím tokom preteká cez katastrálne územie okresu Prievidza, ktoré  

     je v užívaní a správe MsO SRZ Prievidza a v minulosti nám táto časť toku bola odobratá.  



      T: do 31.5.2015                                                               Z: tajomník  MsO SRZ 

 

 

U/ V lipňových a kaprových tečúcich vodách, ktoré boli zo zväzového povolenia s režimom  

     privlastnenia si úlovku preregistrované do režimu bez privlastnenia úlovku, ale následne boli    

     zo zväzového povolenia vyňaté a preregistrované len do miestneho povolenia, tieto vody      

     ponechať vo zväzovom povolení samozrejme so stanoveným režimom bez privlastnenia si      

     úlovku.   

         T: do 31.5.2015                                                               Z: tajomník  MsO SRZ 

 

V/ Žiadať od Rady SRZ, aby sa zaoberala potrebou zrušenia ochrany rybožravých predátorov a to   

     hlavne kormorána, volavky, vydry riečnej.  

         T: do 31.5.2015                                                               Z: tajomník  MsO SRZ 

 

 

 

 

            Slavomír Uhlár                                                                               Bc. Ivan Orth 

         predseda MsO SRZ                                                                       tajomník MsO SRZ 


