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

 

                                             U Z N E S E N I E    č. 8/2015 

                               z rokovania výboru konaného dňa 1. októbra 2015 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o plnení úloh a uznesení výboru MsO za uplynulé obdobie  

b) Správu o vychovanom a vysadenom pstruhovi potočnom v množstve 193000 ks 

o dĺžke 5 cm. Správu o vyprodukovaných  1124 zubáčov o dĺžke 10 až 12 cm.  

c) Informáciu o vykonanom ichtyologickom prieskume na rieke Handlovka nad 

čističkou odpadových vôd, ako aj pod jej vyústením. O vykonanom odbere vzoriek 

vody a následnom výsledku odobratých vzoriek vody ŠVPS SR, za účelom 

zistenia znečistenia rieky 

d) Informáciu o výnimke na plašenie a odstrel kormorána, ktorá je daná do roku 

2020.  

e) Informáciu o plánovanom výlove kapra na rybníku s režimom chyť a pusť na RH 

Lukovica, plánovaného na 31.10.2015 

            f)   Správu o došlej a odišlej pošte za uplynulé obdobie 

  

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

            b) K 31.12.2015 preložiť spracovanie prevádzkového poriadku používania chatky na  

                RH Lukovica, zaviesť knihu návštev, v ktorej bude zapísaná každá návšteva   

                zdržujúca sa na chatke a ktorá používa zariadenie chatky. Spísať inventár   

                nachádzajúci sa na chatke, kľúče od RH Lukovica dať k dispozícií hospodárovi,    

                pomocnému hospodárovi, pánovi Mádrovi, vedúcemu RS a rezervné na sekretariáte   

                MsO. 

           c) Do Smernice MsO SRZ Prievidza platnej pre rok 2016 zapracovať zmeny a úpravy  

               v zmysle zápisnice č. 8/2015 v bode 2.  

          d) Aby členovia, ktorí absolvovali skúšky v inej organizácií a sú v nej členmi kratšie  

               ako tri roky, po požiadaní  o prestup do našej MsO boli povinný v našej organizácií  

               absolvovať vstupné preškolenie s úhradou zápisného.    

           e) Vrátiť sa k pôvodnému spôsobu konania pretekov bez privlastnenia úlovku .    

                Na VN Nováky preteky uskutočniť dňa 7.5.2016. 

                Na OR rieky Nitry č.1 preteky uskutočniť dňa 8.5.2016. 

                Na RH Lukovica funkcionárske preteky uskutočniť dňa 1.5.2016.         

           f) Počas pretekov konaných na VN Nováky a OR č.1 rieky Nitry od súťažiacich  

               nevyberať štartové. Organizácia zabezpečí poháre, prípadne nejaké symbolické ceny  

               pre prvé tri miesta a putovný pohár.  

           g) Žiadosť Jozefa Haláča o povolenie usporiadať preteky v roku 2016 „Majstrovstvá  

               Slovenska juniorov v LRU prívlač na rieke Handlovka“.  

           h) Dohodu o strete záujmov, medzi HBP a.s. a MsO SRZ Prievidza týkajúcu sa revíru  

               Ťakov potok.   
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           i) V roku 2015 prenajímateľke pozemku pri VN Nitrianske Rudno na ktorom sa   

               nachádza prístupová cesta,  uhradiť sumu 50.-€.   

           j) Požiadavku predsedu disciplinárnej komisie o jej doplnenie o pána  Mariana     

               Čižnára. 

           k) Zakúpiť 20 kg pstruha dúhového pre potreby splnenia nájomnej dohody medzi MsO  

                SRZ Prievidza a farským úradom ohľadne prenájmu VN Brezany. Ďalej tieto ryby   

                použiť na zavďačenie sponzorom našej organizácie.   

            l) Zakúpiť pozornosť (dar) v hodnote 35.-€ za účelom pozvania na oslavu 85 výročia   

                založenia SRZ v Považskej Bystrici.  

   

 

III. Ukladá 

 

          a) Podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za znečistenie toku rieky    

              Handlovka.  

 

             T: do 30.11.2015                                                               Z: predseda a tajomník MsO 

 

     

     

 

               Slavomír Uhlár                                                                   Bc. Ivan Orth 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


