
 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 3. apríla 2016 
 

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/ Udelené vyznamenania členom MsO SRZ Prievidza. Čestný odznak za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve III. stupňa pánom: Jozef Belica, Lukáš Flimel, Jaroslav Hepner, RNDr. Karol Hecko.  

Čestný odznak za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve II. stupňa pánom: Ivan Nagy, Ľubomír 

Pánis, Ján Radosa, Milan Cápa.  

Čestné členstvo MsO SRZ Prievidza pánovi: Ľudovít Bakus 

 

 

III. Schvaľuje 

 

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

Mestskej konferencie v roku 2015 

 

B/ Plán Hlavných úloh MsO SRZ  Prievidza na rok 2016 

 

C/ Účtovnú závierku MsO SRZ  Prievidza za rok 2015 

 

D/ Rozpočet MsO SRZ  Prievidza na rok 2016 

 

E/ Správu o činnosti Kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza za rok 2015 a jej stanovisko   

     k účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2016 

 

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

 

G/ Správu kontrolnej komisie pri kontrolách vykonávaných na obvodných organizáciách, tak ako     

     bola prednesená pani Emíliou Homolovou. 

 

 

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: 31.05.2016                                                                Z: predseda a tajomník MsO SRZ 

 

B/ Predsedom jednotlivých obvodných organizácii informovať svojich členov o priebehu   

     a záveroch MK vrátane ročnej účtovnej závierky za rok 2015, rozpočtu na rok 2016. 

     T: 31.5.2016                                                                   Z: predsedovia OO SRZ 

 

C/ Predsedom obvodných organizácií, priebežne kontrolovať stav členskej základne a na júnovom   

     zasadnutí mestského výboru predložiť písomne správu členskej základne vo všetkých  

     kategóriách   

     jednotlivých obvodných organizácii.    

      T: po celý rok 2016                                                       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 2016                                                                      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 2016                                                                     Z: výbor a predsedníctvo MsO  

   

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

     potočného, prípadne násad zubáča 

     T: od r. 2016                                                                  Z: hlavný hospodár  MsO SRZ 

 

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

     a pokúsiť sa dochovať finančne drahé druhy rýb, hlavne  zubáča.  

     T: rok 2016                                                                      Z: hlavný hospodár MsO SRZ  

 

I/ Požiadať Radu SRZ o výmenu zaradenia revíru VN Nitrianske Rudno za revír VN Nováky vo     

    zväzovom kaprovom povolení. 

     T: do 31.5.2016                                                           Z: predseda a tajomník MsO SRZ 

 

J/ Navrhnúť Rade SRZ zmenu zaraďovania revírov do zväzového povolenia na princípe návrhu    

    samotných organizácií v rámci kraja, ktoré neskôr posúdi a schváli Rada SRZ. 

   T: do 31.5.2016                                                            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 31.12.2016                                                         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/  Rybolovné preteky na revíroch MsO SRZ Prievidza organizovať formou „chyť a pusť“, to jest.     



     Bez privlastnenia úlovku.  

     T: priebeh roku 2016                                                        Z: výbor  MsO SRZ 

 

N/ Zastúpenie miestnych a mestských organizácií na snemoch rybárskeho zväzu zmeniť z paritného     

     na pomerné tak, aby to zodpovedalo demokratickým princípom zastúpenia jednotlivých   

     organizácií.   

     T: do 31.5.2016                                                                  Z: tajomník MsO SRZ 

 

O/ Požiadať Radu SRZ o zabezpečenie, aby každá miestna a mestská organizácia mala pridelené  

     vlastné IČO.  

     T: do 31.5.2016                                                                Z: tajomník MsO SRZ 

 

P/ Žiadať cestou mimoriadneho snemu SRZ, zmenu Stanov SRZ v zastúpení v Rade SRZ vo funkcii     

     prezidenta a tajomníka Rady SRZ na maximálne dve po sebe nasledujúce volebné obdobia. To   

     isté požadovať aj od predsedov miestnych a mestských organizácií SRZ. 

     T: konanie mimoriadneho snemu                                       Z: delegát snemu 

 

R/ Po dohode s Radou SRZ spolupracovať s vybranou firmou na príprave programu centrálnej   

   evidencie základných organizácií SRZ.  

     T: podľa požiadavky Rady SRZ                                          Z: tajomník MsO SRZ 

 

 

            Slavomír Uhlár                                                                               Bc. Ivan Orth 

         predseda MsO SRZ                                                                       tajomník MsO SRZ 


