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

                                                      Z á p i s n i c a     č. 4  
                          z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 24. apríla 2014 

 

 Prítomní:

 

 podľa  prezenčnej listiny 

Program:

1, Otvorenie, kontrola plnenia úloh a uznesení výboru MsO za uplynulé obdobie 

   

2, Zhodnotenie ČS obv. organizácií a MK SRZ v Prievidzi 
3, Príprava zabezpečenia rybolovnej sezóny na úseku ochrany revírov MsO. 
4, Príprava zabezpečenia rybolovných pretekov MsO SRZ v Prievidzi na r.2014 
5, Informácia o priebežnom plnení brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií     
    v uplynulom období 
6, Rôzne 
7, Uznesenie,  záver rokovania 
 

Rokovanie výboru otvoril predseda MsO SRZ pán Slavomír Uhlár. Privítal prítomných na 
rokovaní. Úvodom uviedol, že počas svojho funkčného obdobia, čo sa týka riadenia 
organizácie a rozhodovania bude sa striktne riadiť Stanovami SRZ. Prítomných oboznámil 
s tým, že ešte pred samotným rokovaním programu, mestský výbor ako druhostupňový orgán 
sa bude zaoberať odvolaním Viktora Moroviča, nar. 12.12.1967,  ktorý sa odvolal voči 
rozhodnutiu DK. Príloha č. 1. Predsedajúci následne prítomných oboznámil so skutkom, 
ktorého sa Viktor Morovič dopustil.  Predsedajúci Slavomír Uhlár navrhol MV ako 
druhostupňovému orgánu potvrdiť rozhodnutie DK o udelení pokuty pre Viktora Moroviča 
v sume 50,00.-€ a trovy konania v sume 7,00.-€. 

K bodu 1: 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 

Ďalej prítomných oboznámil s jednotlivými bodmi programu. Po ich prečítaní dal hlasovať 
o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom a plánom práce.   

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý 
 

Slavomír Uhlár – Informoval, že uznesenia dané MK z roka 2013 boli splnené, ako aj 
uznesenia, ktoré bolo treba splniť do súčasného MV.  

K bodu 2:

Bc. Ivan Orth – Zhodnotil priebeh VČS na jednotlivých obvodných organizáciách. Účasť sa 
u jednotlivých obvodných organizácií zvýšila od 50% až do 100%. Odznelo množstvo 
diskusných príspevkov, ktoré boli väčšinou vecné. Bolo  na ne odpovedané na  mieste.    
Zhodnotil jednotlivé diskusné príspevky. Najčastejšie diskusné príspevky sa týkali vyňatia 
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VN Nitrianske Rudno a ďalej zlé hospodárenie na Rade SRZ, ako aj celková situácia týkajúca 
sa Rady SRZ.  

Slavomír Uhlár - Zhodnotil priebeh a diskusné príspevky z MK, pričom vysokú a kvalitnú  
pripravenosť MK. 

Ľudovít Bakus – uviedol, že v rybárskej stráži pracuje 21 členov. Máme 4 nových kandidátov. 
Rybárska stráž bola dovybavená prepisovateľnými perami, kasermi, čelovkami. Navrhol, aby 
sa do nového rybolovného poriadku zakomponoval text so znením. „ Zákaz parkovať 
s motorovými vozidlami mimo prístupových ciest bližšie ako 10 metrov od vody.“ 

K bodu 3:   

Predsedajúci Slavomír Uhlár dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

 Bc, Ivan Orth –  prečítal pripravené propozície na rybolovné preteky o Pohár primátora mesta 
Nováky konané dňa 4.5.2014. Príloha č. 2.  Ďalej uviedol, že ceny na preteky sú 
zabezpečené. Informoval o propozíciách trojkolového preteku „ Zlatý blyskáč“. Príloha č. 3. 
Ďalej „ Celoslovenského preteku v LRÚ pleskáča na VN Nováky dňa 22.6.2014“. Príloha č. 
4. Pretek funkcionárov na rybníku Lukovica sa konajú dňa 10.5.2014 od 13:00 hod. Príloha 
č. 5.  

K bodu 4: 

 
Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

Zdenko Čavojčin –  uviedol, že každá organizácia by si svoju brigádnickú činnosť mala 
zhodnotiť sama. Ďalej upozornil na článok č. 6 brigádnického poriadku, ktorý treba 
dodržiavať. V tomto sa uvádza, že každý mesiac poverený pracovník doručí na schôdzu 
výboru a odovzdá hlavnému hospodárovi hlásenie, vyplnený výkaz o plnení brigádnickej 
činnosti.  

K bodu 5:  

Následne každá  organizácia zhodnotila svoju brigádnickú činnosť za uplynulé obdobie.  
 

Michal Vojtyla – výboru na schválenie predniesol návrh zloženia disciplinárnej komisie na 
ďalšie štvorročné volebné obdobie v zložení: Michal Vojtyla, Milan Matiaško, Juraj Nikmon, 
Milan Chudý, Jaroslav Zemánek.  Predsedajúci Slavomír Uhlár dal o uvedenom návrhu 
hlasovať. 

K bodu 6: 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
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Slavomír Uhlár –   
• Nadniesol problematiku lovu rýb v letnom období v areáli kempu na VN Nitrianske 

Rudno. Dochádza ku problémom medzi rybármi a kempujúcimi ľuďmi, ako aj 
problém týkajúci sa prístupu k lovným miestam v samotnom kempe. Prístup je iba cez 
hlavný vchod, kde sa vyberá vstupné. 

 
• V ďalšom bode nadniesol problematiku výdaja druhej povolenky. Táto téma neustále 

rezonuje medzi našimi členmi a to hlavne na členských schôdzach. Väčšina našich 
členov absolútne nesúhlasí s výdajom druhého povolenia. Citoval Zákon č. 139 
v ktorom sa uvádza, že povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v 
náväznosti na  analýzu úlovkov a zarybňovacích plánov. Skonštatoval, že členská 
základňa nám každým rokom narastá na počte členov a rozloha užívaných revírov 
ostáva stále tá istá, čiže aj ich úživnosť a výťažnosť. Z dôvodu narastania členskej 
základne a z dôvodu zabezpečenia lovu rýb pre všetkých členov navrhuje, aby výbor 
zastavil, zakázal výdaj druhého povolenia na rybolov pre členov MsO SRZ Prievidza 
v roku 2014.  

Následne dal o uvedenom návrhu hlasovať. 
 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

• Ďalej privítal pána Bartka, ktorý výbor požiadal o vystúpenie na jeho zasadnutí. 
Následne mu udelil slovo. Pán Bartko, uviedol, že k pozemkom pod Mŕtvym ramenom 
odkúpil od Roľníckeho družstva v Nedožeroch Brezanoch pred rokom a pól a to ako 
piaty v poradí. Následne na katastrálnej mapke ukázal pozemky, ktoré patria jemu. 
Pod vodnou plochou má vo vlastníctve pozemok v rozlohe cca 7000 m2. Pán Bartko 
uviedol, že vodnú plochu je nám ochotný odpredať za polovicu ceny pozemku na súši. 
Pozemky pod vodou sú na predaj za 9,50 € a pozemky mimo vodnej plochy za 19,00 
€. Ďalej pán Bartko uviedol, že pri kúpe všetkých pozemkov pod vodou aj na súši dá 
sa rátať aj s priemernou cenou. Okrem iného sa pozemky dajú kupovať aj jednotlivo, 
nakoľko sa skladajú z viacerých parciel a to konkrétne tri parcely pod vodnou plochou 
o výmere: 3558 m2, 569 m2, 3445 m2. 

 
            Predseda pán Uhlár pánovi Bartkovi odpovedal, že ním predávaná vodná plocha je cca                
            50 násobne predražená, ako sa predávajú pozemky, parcely pod vodnými plochami  
            v iných lokalitách, kde sú tieto pozemky predávané zhruba za cenu 0,20 € / 1 m2.  
 
            Pán Bartko prichádza s touto cenovou ponukou z toho dôvodu, že uvedené pozemky     
            sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Bojnice a v územnom pláne mesta Bojnice.  
 
            Pán Uhlár mu odpovedal, že uvedenou ponukou sa bude zaoberať mestský výbor       
            a pude prihliadať na možnosti a podmienky vyplývajúce z charakteru našej     
            organizácie, jej zamerania a finančných podmienok.   
 
            Bc. Ivan Orth informoval prítomných, že odkúpenie ponúkaných pozemkov pod   
            vodnou plochou je v hodnote cca 66 500 €, čo je nehorázna suma.  
 

• Informoval mestský výbor o tom, že na zátopovej časti brehov rieky Belanky v obci 
Liešťany časť Dobročná sa nachádza veľké množstvo odpadu uskladneného 
obyvateľmi, ktorým končia záhrady pri brehoch rieky. Je potrebné uvedený stav riešiť 
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a to tým spôsobom, že vstúpime v tomto smere do jednania s vedením obce Liešťany 
ako aj SVP, š.p.  Výbor sa následne dohodol, že v prvom rade vedenie MsO  
a obvodnej organizácie č. 5 bude uvedený problém riešiť tým, že navštívi starostu 
obce a bude sa s ním snažiť daný problém vyriešiť a odstrániť.    

 
Václav Mádr –  

• Prečítal menný zoznam nových uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Prievidza, ktorí 
úspešne  absolvovali skúšky dňa 12.4.2014. Menný zoznam tvorí prílohu č. 6, tejto 
zápisnice.  Predsedajúci Slavomír Uhlár, dal odhlasovať ich prijatie za členov MsO 
SRZ Prievidza.  
 
Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 5. obvodnej organizácie: Matejka 
Miroslav, Šenšel Milan, Hagara Marian, Vlado Miroslav, Papranec Patrik, Krchňák 
Juraj, Trgiňa Milan, Hanus Milan, Štrbák Jozef, Kocúr Vladimír, Čičmanec Róbert, 
Hopko Anton, Kršák Martin, Luprech Andrej.  
Výbor piatej obvodnej organizácie nesúhlasí s prerušením členstva pána Štrbáka 
Jozefa, nakoľko za rok 2013 nemal splnenú brigádnickú povinnosť a neuhradil ani 50 
€ za neodpracovanú brigádu.  

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 1. obvodnej organizácie: Čertík 
Dominik, Flajter Filip, Hertl Adolf, Hlásny Andrej, Kaufman Marek, Políček Ján, 
Šimon Štefan, Švec Pavol, Svitok Pavol, Svitok Daniel, Melišková Nikola. 

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 2. obvodnej organizácie: Ján Krnáč, 
Rudolf Vaška, Adam Rolinec, Ján Zelenec. 

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 4. obvodnej organizácie: Igor 
Hágovský, Radovan Bajdar, Pavol Šimo, Andrej Zigo. 

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 7. obvodnej organizácie: Ivan 
Březovský, Matúš Březovský, Jakub Šovčík, Maroš Mikula, František Malina, Maroš 
Vlnieška, Martin Csitári.  

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 6. obvodnej organizácie: Miroslav 
Mesiarik, Juraj Falát, Lukáš Mach, Vladimír Úradníček, Moško Roman, Juraj Géci, 
Peter Kazík.  

• Prečítal mená žiadateľov o prerušenie členstva z 3. obvodnej organizácie: Lukáš 
Malárik 
 
Predsedajúci dal odsúhlasiť predložené žiadosti o prerušenie členstva okrem žiadosti 
Jozefa Štrbáka a to z dôvodu nesplnenia si povinnosti voči organizácií.  
 
Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

Ivan Nagy –  
• Upozornil, aby do nového rybolovného poriadku sa nezabudlo zapracovať neresisko 

na OR č.1 aj so zákazom chytania rýb v neresisku a aj nahadzovania nástrahy do 
neresiska.  

 
Bc. Ivan Orth –  
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• Podal informáciu z jednania s predsedom predstavenstva Poľnohospodárskeho 
družstva Horná Nitra týkajúceho sa pozemkov pod vodnou nádržou Kanianka. Tieto 
pozemky mali donedávna drobných vlastníkov, ale v rámci roepu týmto boli pridelené 
pozemky mimo vodnej nádrže a tieto teraz patria PD Horná Nitra. Dohodli sa, že MsO 
SRZ Prievidza, si podá žiadosť o to, aby bola vypracovaná medzi obidvomi 
inštitúciami buď Predkupná zmluva, alebo Zmluva o budúcej zmluve týkajúca sa 
týchto pozemkov.  

• Predniesol žiadosť pána Doku Miloša o prestup z MO SRZ Banská Štiavnica do našej 
MsO z dôvodu, že menovaný má trvalý pobyt v Prievidzi.  Menovaný je povinný 
doniesť potvrdenie o tom, že v MO Banská Štiavnica má splnené všetky povinnosti 
voči organizácií.  
 
Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0  
Návrh bol prijatý. 
 

• Prečítal zoznam osôb ktorí sa hlásia za členov RS a sú odporúčaní zo 7. obvodnej 
organizácie. Zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 

Ľudovít Bakus – uviedol, že menovaní budú evidovaní ako náhradníci, nakoľko v RS máme    
            v súčasnosti dostatok členov. 
 
Bc. Ivan Orth - 

• Informoval o vybudovaní a rozširovaní liahne pstruha potočného na Lukovici, ako aj 
o chove samotného pstruha.  

• Informoval o aplikovaní baktérií z firmy Baktoma na OR č.1.  
• Informoval o finančných prostriedkoch vynaložených na nákup násadových rýb za 

prvý štvrťrok a aj odvedených daniach za dovozy rýb.  
 
Slavomír Uhlár -  nadniesol požiadavku týkajúcu sa informácie priamych nákladov spojených 
s chovom pstruha potočného na RH Lukovica. Ďalej nadniesol požiadavku v tom smere, že 
požaduje ešte pred samotným zakúpením násadových rýb o tomto informovať výbor a to 
s upresnením, aká násada sa ide kupovať, od akého dodávateľa sa bude kupovať,  koľko bude 
stáť, akej veľkosti bude a do akých revírov je násada určená. Výbor musí byť informovaný 
o všetkom.  
 
Zdenko Čavojčin –  

• Informoval, že prvotná investícia na nákup ikier pstruha potočného o počte 120 000  
ks bola 860 €. Ikry boli dovezené 5 decembra 2013. Teraz sa pstruhy blížia k miere 5 
cm. Postupne sú vyvážané do pripravených vlásočníc v celom okrese. Investícia do 
krmiva bola 45 €. Zajtra príde pstruh potočný dvojročný o počte 500 kg. Tento bude 
vysadený do rieky Nitry a rieky Nitrice. Zajtra taktiež prídu 2 kg. úhorieho monté, 
ktoré bude vysadené do rieky Nitry.  

• Informoval o otrave na Ciglianskom potoku. Boli zavolané všetky zložky. Pani 
z inšpekcie z Banskej Bystrice uviedla, že podľa jej názoru ide o prirodzený úhyn, 
nakoľko voda nie je úplne biela od uhynutých rýb.  

• Informoval, že sa ide opravovať výpust na OR č. 1 a je potrebné zakúpiť jeden kubík 
betónu.   
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Predsedajúci po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a 
ukončil rokovanie. 

K bodu 7:  

 

 

 

             Marian Harag                                                                     Bc. Ivan Orth 

         predseda MsO SRZ                                                            tajomník MsO SRZ 
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Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza 

                                           U Z N E S E N I E   č. 4 
                      z rokovania výboru konaného dňa 24. apríla 2014  

Výbor MsO SRZ: 

I. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal uvedeným programom a plánom práce. 
b) do nového rybolovného poriadku zakomponovať text so znením. „ Zákaz 

parkovať s motorovými vozidlami mimo prístupových ciest bližšie ako 10 
metrov od vody“. 

c) Termíny a propozície pretekov na rybolovné preteky: 
-  O pohár primátora mesta Nováky konané dňa 4.5.2014 

na VN Nováky 
- Zlatý blyskáč konaný dňa 1.5.2014 na VN Lazany, 3.5. 

na VN Kanianka, 10.5. 2014 na VN Nováky. 
- Celoslovenský pretek v LRÚ pleskáča na VN Nováky 

dňa 22.6.2014 
- Funkcionárske preteky na RH Lukovica  dňa 10.5.2014.  

d) Návrh zloženia disciplinárnej komisie na ďalšie štvorročné volebné obdobie 
v zložení: Michal Vojtyla, Milan Matiaško, Juraj Nikmon, Milan Chudý, 
Jaroslav Zemánek. 

e) V roku 2014 nevydať druhé povolenie na rybolov pre členov MsO SRZ 
Prievidza. 

f) Žiadosti o prerušenie členstva v MsO SRZ Prievidza na roky 2014 – 2015, 
podľa menného zoznamu uvedeného v zápisnici mestského výboru č. 4/2014.    

g) Žiadosť pána Doku Miloša o prestup z MO SRZ Banská Štiavnica do MsO 
SRZ Prievidza. 
 

II. Neschvaľuje 
a) Žiadosť o prerušenie členstva Jozefa Štrbáka z 5. obv. organizácie. 

 
III. Potvrdzuje 

a)  rozhodnutie DK o udelení pokuty pre Viktora Moroviča v sume 50,00.-€ 
a trovy konania v sume 7,00.-€. 
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IV. Berie na vedomie 
a) Zhodnotenie priebehu jednotlivých ČS ako aj MK, zhodnotenie diskusných 

príspevkov. 
b) Správu o zabezpečení rybolovnej sezóny na úseku ochrany revírov v roku  

2014. 
c) Správu o vykonanej brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií. 
d) Ponuku pána Bartka na odpredaj jeho pozemkov nachádzajúcich sa pod 

vodnou plochou  na OR č. 1, ako aj nachádzajúcich sa mimo vodnej plochy.   
e) Informáciu z jednania s predsedom predstavenstva Poľnohospodárskeho 

družstva Horná Nitra týkajúceho sa pozemkov pod vodnou nádržou Kanianka. 
f) Informáciu o problematike lovu rýb na VN Nitrianske Rudno v areáli kempu 

v mesiacoch júl, august.  
g) Informácie o chove pstruha potočného na RH Lukovica a nákladov spojených 

s chovom.  
h) Informáciu o plánovanej oprave výpustu na OR č.1. 
i) Informáciu o otrave Ciglianskeho potoka a opatreniach vykonaných MsO SRZ. 
j) Informoval o aplikovaní baktérií z firmy Baktoma na OR č.1.  
k) Informoval o finančných prostriedkoch vynaložených na nákup násadových 

rýb za prvý štvrťrok a aj odvedených daniach za dovozy rýb. 

 
V. Ukladá  

a) Vstúpiť  do jednania s vedením obce Liešťany ako aj SVP, š.p., ohľadom 
odstránenia čiernych skládok odpadu na brehoch rieky Beľanky v obci 
Liešťany, časť Dobročná.  
 
T: rok 2014                                               Z: vedenie MsO a 5. obv. organizácie  
                                                                                            

 
 

 

                 Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth  

              predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


