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

 

                                         Z Á P I S N I C A 
 

z rokovania delegátov mestskej konferencie MsO SRZ Prievidza konanej dňa 

11. apríla 2015 v Prievidzi 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva  

2. Voľby pracovných komisií /mandátová, volebná,  návrhová/ 

3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ v Prievidzi za uplynulé obdobie       

4. Správa o hospodárení MsO za rok 2014  a návrh rozpočtu na rok 2015 

5. Správa  o činnosti Kontrolnej  komisie MsO za uplynulé obdobie a jej 

stanovisko k ročnej uzávierke hospodárenia MsO za rok 2015 a k návrhu     

rozpočtu na  rok 2015 

6. Návrh plánu Hlavných úloh MsO na rok 2015 

7. Správa Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK 

8. Diskusia 

9. Správa Návrhovej komisie – Návrh a schválenie uznesenia MK 

10.  Záver 
 

K bodu 1 

 

Rokovanie mestskej konferencie MsO SRZ v Prievidzi otvoril a viedol  pán František Zemánek. Na 

rokovaní privítal delegátov konferencie a hostí. Predniesol návrh pracovného predsedníctva 

v zložení: 

1. Slavomír Uhlár – predseda MsO SRZ 

2. František Zemánek – podpredseda MsO SRZ 

3. Bc. Ivan Orth – tajomník MsO SRZ 

4. Emília Homolová – predsedníčka KK MsO SRZ 

5. Ing. Ľuboš Javor – tajomník Rady SRZ 

6. JUDr. Katarína Macháčkova – primátorka mesta Prievidza 

7. JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. – viceprimátor mesta Prievidza 

 

 

 

Vyzval prítomných, či niekto má námietku k zloženiu pracovného predsedníctva.  Keďže 

tak nikto neučinil, dal hlasovať o zložení pracovného predsedníctva. 

 

Hlasovanie: Za: 35     Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Ďalej prítomných oboznámil s  programom MK a požiadal ich, aby sa vyjadrili, či má niekto 

pripomienku k programu, alebo  chce program zmeniť. Keďže tak nikto neučinil dal hlasovať 

o programe. 
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Hlasovanie: Za: 35      Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 2 

 

V druhom bode predsedajúci navrhol, aby mandátová komisia pracovala v zložení: 

1. Václav Mádr – predseda MK 

2. Jozef Duchoň – člen MK 

3. Ľubomír Zelenický – člen MK 

 

Hlasovanie: Za: 35  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Navrhol, aby návrhová komisia dnešnej konferencie pracovala v zložení: 

1. Milan Hrdý  – predseda NK 

2. Ján Mišovic – člen NK 

3. Miroslav Oršula – člen NK 

 

Hlasovanie: Za: 35    Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 3 

 

Správu o činnosti MsO SRZ Prievidza za rok 2014 predložil predseda mestskej organizácie 

Slavomír Uhlár.  

Písomná správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

K bodu 4 

      

Správu o hospodárení MsO SRZ Prievidza za rok 2014 predložil Bc. Ivan Orth. Písomná správa 

tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Ďalej preložil návrh rozpočtu na rok 2015. Predložený návrh 

rozpočtu na rok 2015 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

 

K bodu 5 

 

Správa o činnosti Kontrolnej komisie MsO za uplynulé obdobie a jej stanovisko k ročnej účtovnej 

uzávierke hospodárenia MsO a k návrhu rozpočtu na rok 2015 predložila predsedníčka kontrolnej 

komisie Emília Homolová. 

Písomná správa tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

 

K bodu 6 

 

Návrh plánu hlavných úloh MsO  na rok 2015 predložil podpredseda MsO SRZ Prievidza František 

Zemánek . 

Písomná správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 

 

Správu Mandátovej komisie o účasti delegátov na MK predniesol pán Václav Mádr. Písomná 

správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

 

K bodu 8  
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Podpredseda MsO SRZ Prievidza František Zemánek otvoril diskusiu.  

 

JUDr. Katarína Macháčková – Pozdravila všetkých prítomných. Poznamenala, že mesto 

Prievidza bude i naďalej úzko spolupracovať s MsO, plánuje podporovať finančne, ale má záujem 

aj o spoločné športovo spoločenské podujatia. 

 

 Ing. Ľuboš Javor – Zhodnotil svoju činnosť na Rade SRZ od svojho nástupu do funkcie. 2. krát 

zasadala Rada SRZ. Bola zriadená nová web stránka Rady. Na poslednom zasadnutí Rady bolo 

prijaté uznesenie a na organizácie boli poslané výzvy na pripomienkovanie novely zákona 

a vyhlášky. Spúšťa sa nová edícia hosťovacích povolení, sú nové formáty hosťovačiek na revíry 

Rady SRZ. Rada za rok 2014  je v strate cca 150000,-€. Bol vykonaný audit. Bolo zistených 13 

závažných nedostatkov v účtovnej evidencii. Nadstavujú sa všetky odbory zväzu tak aby boli 

prospešné pre organizácie. Rokuje sa s ministerstvom. Ďalej sa riešia personálne záležitosti. 

Personálny audit neprebehol. S niektorými zamestnancami Rady bol ukončený pracovný pomer. 

Rada má dvoch výrobárov na výrobných strediskách. Rok 2015 je rokom nastavovacím.   

 

Jozef Dobrovlný – Vyjadril sa k Miestnemu rybárskemu poriadku a to konkrétne k zákazu klásť 

ohňa v okolí VN, ako aj budovaniu prístreškov a rybárskych táborových miest bez súhlasu 

organizácie. Podľa neho sa suplujú všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí. Pýtal sa, kto mu dá 

povolenie na postavenie bivaku, keď bude chcieť niekoľko dní chytať ryby na VN. Ďalej sa pýtal, či 

sa menila organizačná štruktúra MsO a obvodných organizácií.  

     Ďalej dal návrh k zmene Stanov SRZ a to konkrétne k §-u 5 ods. 1, je potrebné vypustiť vek 18 

rokov.  

     Vo vyhláške zmeniť spôsob merania miery rýb a to tým spôsobom, aby sa ryba merala od hlavy 

po koreň chvosta a nie po koniec chvostovej plutvy.   

 

Slavomír Uhlár – Odpovedal, že čo sa týka budovania prístreškov, tak sa myslí budovanie stálych 

pevných stavieb a nie rozloženia rybárskeho bivaku. Čo sa týka Stanov SRZ a veku, je myslený vek 

právu voliť a byť volený. Ďalej hovoril o vyňatí VN Nitrianske Rudno a o tom, že vypracoval 

model, akým spôsobom by mali byť zaradené tečúce vody a vodné nádrže do zväzového povolenia. 

Príloha č. 7 tejto zápisnice. Ďalej hovoril o tom, že na členských schôdzach, ako aj na mestskom 

výbore, ale ja pri debatách s niektorými kolegami z iných organizácií sa hovorilo, že paritné 

zastúpenie organizácií v Rade na Sneme SRZ nie je demokratické. V demokracii rozhoduje väčšina. 

Je smiešne aby organizácie s počtom členov tisíc, dvetisíc a viacej členov mala také zastúpenie ako 

organizácia, ktorá napríklad nemá ani 100 členov. Ďalej hovoril o tom, že majetok SRZ je potrebné 

udržiavať a zveľaďovať. Rybársky dom nebol udržiavaný už niekoľko desaťročí a je potrebné mu 

vykonať rekonštrukciu. Bolo vykonané výberové konanie zamerané na rekonštrukciu rybárskeho 

domu. MV vybral jednu firmu  a pripravená bola ja základná zmluva v ktorej je ošetrené, čo sa bude 

robiť, za koľko, v akom rozsahu, v akom termíne a je tam aj uvedené, že cena za vykonané dielo je 

konečná a nie je ju bez súhlasu objednávateľa zmeniť. Dielo bude vyplatené v zákonnom termíne 

bez preddavkov. Nie je tam zahrnutá výmena pivničných okienok a oprava omietok v pivnici, ako 

aj demontáž prístrešku nad oknom. Tieto veci sa budú konať svojpomocne. Cena ostatná 

rekonštrukcie rybárskeho domu víťaznou firmou by vyšla v sume cca 10500,-€. Peniaze by boli 

použité z výberu do rezervného fondu za rok 2015. Najdrahšia ponuka vychádzala v sume vyše 

22500,-€. Budúci rok bude potrebné na RH Lukovica vybudovať suchý sklad na krmivo, WC.   

 

Jozef Dobrovoľný –  Pýtal sa, či by sa na rekonštrukciu domu nedali použiť peniaze z výberu na 

členské.  

 

Zdenko Čavojčin – Poukázal na to, že treba zmeniť a upraviť niektoré formulácie v brigádnickom 

poriadku. Zmeniť znenie v že člen ktorý dovŕšil vek 60 rokov na znenie, člen, ktorý v danom roku 
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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.  

  

Bc. Ivan Orth – Predniesol návrhy, ktoré boli prijaté uznesením na členskej schôdzi v Novákoch 

a ako delegát je povinný ich predniesť na MK.  

- Za 3x celkovo neospravedlnenú neúčasť na členskej schôdzi, takéhoto člena vylúčiť z členstva   

  MsO SRZ Prievidza. 

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

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

  a v minulosti nám bol  protiprávne odobratý a pridelený do užívania MO SRZ Partizánske.   

 

Ďalej položil otázku tajomníkovi Rady SRZ v znení, či sa nechystá Rada robiť opatrenia týkajúce 

revírov, ktoré sú pridelené do užívania organizácií v katastrálnom území iných organizácií. 

Takýchto prípadov je viacej a medzi organizáciami to spôsobuje zlé vzťahy. 

 

Požiadal tajomníka Rady o riešenie zlých vzťahových otázok pracovníkov Povodia hornej Nitry 

s rybárskym zväzom, nakoľko nás berú nie ako partnerov a ľudí, ktorým sa jedná o dobro veci, 

riešenia čistoty a údržby na tokoch, ale nás berú ako škodnú. Niekoľko krát sme vyvolali  stretnutia, 

ukázali sme dobú vôľu a aj snahu, avšak tieto naše aktivity boli od niektorých zamestnancov SVP, 

š.p. vždy prekrútené a zneužité.   

 

Predložil návrh do uznesenia, aby od Rady SRZ bolo požadované zaraďovať rybárske revíry 

organizáciám v zmysle ich katastrálneho územia.   

 

Ing Ľuboš Javor – Odpovedal, že čo sa týka vrátenia revírov, tak treba požiadať Radu SRZ 

písomnou požiadavkou. Všetko to súvisí s prideľovaním revírov. Uviedol, že takéto problémi má aj 

organizácia z Trenčína, Bratislavy, Nitry.  

Čo sa týka povodia, tak Rada SRZ viedla rokovania medzi MŽP, ako aj najvyšším vedením SVP. 

Všade bola prisľúbená spolupráca, takže sa bude potrebné tejto téme povenovať aj na úrovni 

odštepných závodov.  

 

František Zemánek – Informoval o pripravovaných pretekoch s názvom MAVOR, ktoré majú 

v pláne zvýšiť záujem členov organizácie o účasť na tomto podujatí. Víťaz sa stane majstrom v love 

kapra na príslušný rok. V uznesení je pripravované znenie od roka 2016 organizovať preteky na VN 

MsO SRZ Prievidza s režimom „chyť a pusť“. V minulosti týmto systémom organizované preteky a 

štartovné vybraté za tieto preteky nepokryli náklady spojené so zakúpením cien. Organizovať 

preteky bez možnosti skontrolovať úlovok pri vyhodnotení nie je správne, lebo môžu byť 

zmanipulované zlým prístupom rozhodcu. Je za to, aby sa bod, ktorý v pripravovanom uznesení 

pojednáva od roka 2016 usporiadať preteky bez privlastnenia si úlovku  bol z uznesenia vyňatý. Na 

výbore ich organizácie riešili myšlienku rekonštrukciu rybárskeho domu. Zhodli sa na tom, že je 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné podporiť túto akciu.     

 

Juraj Grác – Položil otázku, že kedy sa plánujú skúšky RS. Čo sa týka cenových ponúk týkajúcich 

sa rekonštrukcie rybárskeho domu sa pýtal, či je rozumné vybrať najlacnejšiu cenovú ponuku. 

Nevidí výhodu v lacnej cenovej ponuke. Zadať vyhotovenie cenovej ponuky odborníkovi zo 

stavebníctva.   
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Slavomír Uhlár – Cenové ponuky vyhotovovali zamestnanci, alebo poverené osoby z týchto 

firiem. Nemá dôvod pochybovať o ich ponuke. Vybratá firma má dobré referencie u tých, ktorým 

už podobné práce vykonávala.   

 

Ing. Ľuboš Javor – Informoval, že prvé kolo školení prebehlo aj skúšky už prebehli. Organizovalo 

sa v marci. Teraz prebieha druhé kolo skúšok v Ivanke pri Dunaji.   

 

Milan Cápa – Je poverený taktiež predložiť návrhy, ktoré vzišli z členskej schôdze je potrebné aby 

sa tu o nich hlasovalo.  

- 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.  

- Prvý návrh bol, aby do zväzovej povolenky boli zaraďované len vody nad 10 ha.  

- Členovia, ktorí sa dopustia disciplinárneho previnenia, aby títo boli riešený podľa miesta   

  príslušnosti, čiže disciplinárnou komisiou v tej organizácií, v ktorej sa dopustili previnenia.  

- Do opravy rybárskeho domu použiť maximálne jeden ročný výber, ktorý je určený na výkup   

  pozemkov.  

- Aby držitelia zväzových povolení, boli povinný sa riadiť predpismi stanovenými miestnou   

  organizáciou, ktoré sú zakomponované v ich miestnom rybolovnom poriadku. 

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

  hlavne kormorána, volavky, vydry riečnej.    

- 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.   

 

Václav Mádr – Pýta sa či v danej zmluve týkajúcej sa rekonštrukcie rybárskeho domu bude bod 

týkajúci sa sankcií za nedodržanie termínov. Či samotná ponuka spĺňa podmienky a predstavy 

štatutárov o samotnom výkone a jeho užitočnosti vzhľadom k cenovej ponuke ktorú dala daná 

firma. Ďalej sa chce opýtať. Na túto rekonštrukciu budú použité peniaze vybraté do RF za rok 2014 

v hodnote cca 9700,-€. Za brigádnickú činnosť bola v roku 2014 vybratá suma cca 13000,-€. Podľa 

neho sa nájde dosť finančných prostriedkov mimo toho, aby sa brali z RF. Ďalej sa  pýtal, aké boli 

vynaložené náklady na preteky Mavor. Do brigádnického poriadku, bodu čo navrhoval hospodár, 

by doplnil po orientačnej dychovej skúške.    

 

Bc. Ivan Orth  – Odpovedal, že v zmluve budú zakomponované aj sankcie v prípade nedodržania 

termínov. Čo sa týka peňazí použitých na rekonštrukciu rybárskeho domu, tak tie nebudú použité 

z výberu z roka 2014, ale z peňazí, ktoré sa vyberú v roku 2015. Na zarybnenie išlo o 18000,-€ 

viacej ako bolo rozpočtované a to ešte nebolo zarátané DPH za nákup a dovoz rýb v sume 16000,-€. 

Takže peniaze čo sa vybrali z brigády išli na pokrytie zvýšeného nákupu rýb a úhrady DPH. 

Financoval sa nákup baktérií a následných posudkov v sume 6000,-€. Táto položka nebola 

rozpočtovaná. Podal informáciu týkajúcu jednaní s mestom Bojnice ohľadne výkupu pozemkov pod 

OR č. 1. Uznesením z mestského zastupiteľstva máme odsúhlasený predaj pozemkov patriacich 

mestu Bojnice pod vodnou plochou a do dlhodobého prenájmu pobrežné pozemky. V súčasnej dobe 

sa má riešiť geometrický plán uvádzaných pozemkov a ich odhad znalcom z daného odboru.    

 

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. – Uviedol, že posledné 3 roky mesto v spolupráci s MsO urobilo 

kus roboty, robili sa spoločné projekty. Mesto chce ďalej rozvíjať spoluprácu s MsO. Ďalej hovoril 

o všeobecno-záväzných nariadeniach miest a obcí, ich zmenách v posledných rokoch. Čo sa týka 

pozemkov na vodných tokoch a riešenia problémových vecí na nich, v tomto smere chce byť mesto 

nápomocné.  Mesto Prievidza chystá zmenu územného plánu. Až chystáme niečo budovať, bolo by 

dobre prísť na mesto a tieto veci riešiť, aby sa dali zapracovať do územného plánu mesta.  
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František Zemánek – Odpovedal na otázku pána Mádra, týkajúcu sa nákladov na organizovanie 

pretekov. Súčasné náklady sa pohybujú v sume cca 350,-€.  

 

Slavomír Uhlár – Odpovedal na otázku pána Mádra, týkajúcej sa ceny za dielo pri rekonštrukcii 

rybárskeho domu , či je cena konečná.  Odpovedal, že cena za dielo je konečná. Zmluva ešte nie je 

dotvorená, je to len náčrt zmluvy o dielo, je to pracovný materiál, ktorý sa ešte tvorí.  

 

 JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. – Ponúkol pomoc pri vytvorení zmluvy o diele. Vždy je to 

koncenzus zhotoviteľa a objednávateľa.  

 

Zdenko Čavojčin – Chcel by do smernice na rok 2016 zakomponovať pokyn týkajúci sa predaja 

hosťovacích povolení  a to v tom znení: Kto si zakúpi hosťovacie povolenie na rybolov je toto 

povinný odovzdať organizácií, ktorá mu ho vydala. V opačnom prípade mu v budúcnosti nebude 

vydané ďalšie hosťovacie povolenie. 

 

Bc. Ivan Orth – Pravda je taká, že členovia kupujúci si hosťovacie povolenie, toto máloktorí vrátia 

organizácií. Uvedený návrh je ťažko realizovateľný, nakoľko je viacej výdajcov hosťovacích 

povolení a títo nemajú prehľad kto, komu a aké hosťovacie povolenie predal a či bolo vrátené.   

Podľa jeho názoru podľa súčasného systému predaja kontrola vrátených hosťovacích povolení je 

nerealizovateľná.   

  

Ľudovít Bakus – Polo by potrebné ujednotiť vypisovanie hosťovacích povolení. Aby si di 

hosťovacieho povolenia nemohol ten kto si ho zakúpi vypísať dátum kedy pôjde na toto povolenie 

loviť.   

 

Ing. Ľuboš Javor -  Uviedol, že Rada SRZ nemá systém metodiky. Má smernice, ktoré sa 

nedodržujú. Má smernice, ktoré sa dodržujú čiastočne. To všetko treba poupratovať. Chýba 

jednotný postup.   

 

 

Juraj Grác – U týždňového hosťovacieho povolenia je málo kolónok na vypisovanie vychádzok 

a následne aj evidencie úlovkov.  Je zle riešené hosťovacie povolenie.  

 

Ing. Ľuboš Javor – Mení sa formát hosťovacích povolení na formát A5. Tu by tento problém mal 

byť už odstránený.   

 

K bodu 9  
 

 Predseda Návrhovej komisie pán Milan Hrdý pred samotným hlasovaním o schválení uznesenia  

prečítal jednotlivé návrhy, ktoré Návrhová komisia zapracovala do uznesenia. Celkovo sa jednalo 

o šesť návrhov na doplnenie uznesenia. 

 

Predsedajúci dal hlasovať o nasledovných návrhoch:  

 

a) - Zmeniť znenie v že 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  
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   „ 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   

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

  Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

              Hlasovanie: Za: 35                Proti: 0 Zdržal sa: 0 

              Návrh bol schválený. 

 

b)  Za 3x celkovo neospravedlnenú neúčasť na členskej schôdzi, takéhoto člena vylúčiť      

       z členstva  MsO SRZ Prievidza. 

       Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

       Hlasovanie: Za: 0                  Proti: 35 Zdržal sa: 0 

       Návrh nebol schválený. 

 

c) 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.  

Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

            Hlasovanie: Za: 35               Proti: 0 Zdržal sa: 0 

            Návrh bol schválený. 

 

d) 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. 

Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

            Hlasovanie: Za: 35               Proti: 0 Zdržal sa: 0 

            Návrh bol schválený. 

 

e) 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.   

Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

            Hlasovanie: Za: 35                Proti: 0 Zdržal sa: 0 

            Návrh bol schválený. 

 

f) Žiadať od Rady SRZ, aby sa zaoberala potrebou zrušenia ochrany rybožravých predátorov 

a to  hlavne kormorána, volavky, vydry riečnej.  

      Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

      Hlasovanie: Za: 35               Proti: 0    Zdržal sa: 0 

      Návrh bol schválený. 
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Jozef Dobrovoľný – Ešte pred samotným hlasovaním o návrhu uznesenia dal  návrh, aby sa 

odhlasovalo financovanie rekonštrukcie rybárskeho domu z prostriedkov vybratých do RF za 

rok 2015. 

Predsedajúci dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: Za: 25               Proti: 7                Zdržal sa: 3 

Návrh bol schválený. 

 

František Zemánek – Navrhuje vypustiť z uznesenia bod, ktorý od roku 2016 schvaľuje konať 

preteky organizované MsO SRZ Prievidza, s režimom chyť a pusť.   

Predsedajúci dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: Za: 19                Proti: 10               Zdržal sa: 6  

Návrh bol schválený. 

 

 

Po schválení všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do uznesenia dal predsedajúci 

František Zemánek hlasovať o prijatí  uznesenia.  

 

      Hlasovanie: Za: 35               Proti: 0    Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 11 

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval predsedajúci prítomným delegátom za 

účasť a ukončil rokovanie delegátov Mestskej konferencie.  

 

 

 

Slavomír Uhlár                                Bc. Ivan Orth 

         predseda  MsO SRZ                         tajomník MsO SRZ 

 

 

  


