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

 

                                                    Z á p i s n i c a    č. 1 
 

                   z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 5. januára  2017 

 Prítomní: podľa  prezenčnej listiny 

 Program:   

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

2. Návrh a schválenie plánu práce MsO SRZ v Prievidzi na rok 2017 

3. Správa o činnosti RS  MsO SRZ v Prievidzi za rok 2016 

4. Rozdelenie bezplatných povolení pre funkcionárov na rok 2017 

5. Príprava členských schôdzí  obvodných organizácií SRZ 

6. Rôzne 

7. Uznesenie, záver rokovania 

 

K bodu 1: 

Rokovanie výboru otvoril predseda MsO SRZ pán Slavomír Uhlár. Privítal prítomných na 

rokovaní, zvlášť privítal Ľubomíra Mokrého. Oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. 

Po ich prečítaní dal hlasovať o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom.  

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Slavomír Uhlár –  Konštatoval, že z predchádzajúceho zasadnutia výboru boli  dané dve 

úlohy na splnenie. Obidve úlohy sa plnia v zmysle uznesenia.    

K bodu 2:    

Slavomír Uhlár – Predložil plán práce mestského výboru na rok 2017. Po prerokovaní 

jednotlivých bodov plánu práce ho dal schváliť. Plán práce tvorí prílohu č. 1/3 zápisnice.  

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

K bodu 3: 

Ľudovít Bakus – Prečítal správu RS za rok 2016. Písomná správa tvorí prílohu č. 2/2 

zápisnice.  

   

K bodu 4:  

Slavomír Uhlár – Predložil návrh na vydanie bezplatných povolení. Organizácia dostala 

z Rady SRZ 25 ks zväzových povolení bezplatne. Z týchto bude dané 15  ks členom  MV. 

Ďalej navrhol takéto povolenie vydať pani Emílii Homolovej, Ľudovítovi Bakusovi, JUDr. 

Jurajovi Florovičovi. Za maľovanie rybárskeho domu Igorovi Gažimu.  Za bager na odkalisku 

Jurajovi Vidorovi. Za výrobu archívu a kuchyne Viliamovi Pernišovi. Za zorganizovanie 

detských rybárskych pretekov Jurajovi Haláčovi. Za práce na RH Lukovica Radoslavovi 
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Pánisovi. Za práce na prístavbe na RH Lukovica Igorovi Fábrymu mladšiemu. O predloženom 

návrhu dal hlasovať.  

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Ďalej pristúpil k udeľovaniu kaprových miestnych povolení.  

Za práce na rybárskom dome Zelenickému Ľubomírovi. Na obvodné organizácie č. 

1,2,3,4,6,7 budú pridelené po dve kaprové miestne povolenia, z toho je jedno určené pre 

brigádnického referenta a jedno môže organizácia udeliť podľa vlastného uváženia. 5. 

obvodnej organizácií budú predelené 2 ks pstruhových povolení. Z kontrolnej komisie 

kaprové miestne povolenia pre Klopana Ivana, Dušana Gajdoša, Antóniu Martincovú. Pre 

členov disciplinárnej komisie: Matiaško Milan, Chudý Milan, Zemánek Jaroslav Nikmon 

Juraj, Čižnár Marián. Pstruhové povolenie pre Vojtylu Michala. Lipňové miestne povolenie 

za práce pri odchove pstruhov JUDr. Staňovi.  

Ľudovít Bakus – Podal návrh na udelenie finančnej odmeny v sume 50€, alebo zväzovú 

kaprovú povolenku pre Mareka Murára za mimoriadnu aktivitu v rybárskej stráži. Predseda 

mu navrhol udeliť zväzovú kaprovú povolenku.  

Jaroslav Hepner – Spýtal sa či bezplatnú povolenku dostanú vedúci krúžkov mladých 

rybárov.  

Juraj Dolník – Navrhol kaprovú miestnu pre Mariana Ďurinu.    Predsedajúci dal schváliť  

predložené návrhy na výdaj bezplatných povolení. 

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

K bodu 5: 

Slavomír Uhlár – Informoval, že termín a miesta konania členských schôdzí sú určené a boli 

vytlačené aj v Smernici pre rok 2017. Uviedol, že delegáti za MsO na členské schôdze budú 

predseda, tajomník a hospodár. Náhradník bude podpredseda. Upozornil, že treba venovať 

pozornosť evidencii zúčastnených. 

 

K bodu 6: 
Slavomír Uhlár – Informoval, že pozval nového kandidáta na tajomníka MsO a zároveň aj 

člena MV, pána Ľubomíra Mokrého. Dáva návrh, aby pán Ľubomír Mokrý bol kooptovaný na  

člena výboru MsO namiesto Bc. Ivan Ortha.  

 

             Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0 

             Návrh bol schválený. 

  

Ďalej podal návrh, aby pán Ľubomír Mokrý zastával funkciu tajomníka MsO od jeho 

schválenia. .  

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Následne bude od predchádzajúceho tajomníka preberať jednotlivé veci.   

 

Predložil návrh, aby členom mestského výboru bol účtovník. Keďže pani Homolová je členka 

MsO a jej firma bude spracovávať účtovníctvo našej organizácií, je potrebné, aby bola 
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členkou MV. Bude predkladať návrh rozpočtu a bude podávať aj účtovnú závierku. Je 

potrebné, aby ju MV kooptoval za členku MV. 

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Ivan Nagy – Predložil návrh na udelenie vyznamenania čestný odznak 2 stupňa pre pána 

Ľubomíra Zelenického, príloha č. 3/1. Čestný odznak 1. stupňa pre pána Ervína Geiera, 

príloha č. 4/1. Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Ivan Orth – Predložil žiadosť Augustína Halása o prestup z MO Handlová do MsO SRZ 

Prievidza. Žiadosť tvorí prílohu č. 5/1. Zo žiadosti nie je zrejmé, či má trvalý, alebo 

prechodný pobyt v Prievidzi. Z uvedeného dôvodu za žiadosť nebude hlasované.   

 

Informoval o termínovanom vklade. Konečný stav termínovaného účtu k 23.12.2016 je 

61767,85€. Úrok bol 0,45%.  

 

Ján Mišovic – Nakoľko Slavomír Uhlár sa vo februári 2017 dožíva okrúhleho výročia 60 

rokov, navrhuje mu udeliť odmenu. Podpredsea predložil návrh, aby si Slavomír Uhlár 

zakúpil vecný dar v hodnote 200€, ktorý mu bude preplatený.  

 

Zdenko Čavojčin – Požiadal výbor o schválenie zakúpenia krmiva na odchov pstruha 

potočného v hodnote cca 1500€. Predsedajúci dal o predloženom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie:  Za: 14  Proti: 0      Zdržal sa: 0   

Návrh bol schválený 

 

Slavomír Uhlár – Ukladá zabezpečiť rybárske motorové vozidlo aj s vozíkom tak, aby boli 

pripravené na vykonanie STK.   

 

 

 

         

K bodu 7: 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal návrh na 

uznesenie.  

 

            Slavomír Uhlár                                                                     Ľubomír Mokrý 

         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.1 

                       z rokovania výboru konaného dňa 5. januára 2017 

Výbor MsO SRZ: 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o činnosti RS za rok 2016  

c)   Informáciu o termínovanom vklade. Konečný stav termínovaného účtu   

      k 23.12.2016 je 61767,85€. Úrok bol 0,45%. 

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Plán práce mestského výboru na rok 2017 

            c)  25 kaprových zväzových bezplatných povolení rozdeliť nasledovne:  

                 15  ks členom  MV. Ďalej pani Emílii Homolovej, Ľudovítovi Bakusovi, JUDr.     

                 Jurajovi Florovičovi, Igorovi Gažimu, Jurajovi Vidorovi, Viliamovi Pernišovi,    

                 Jurajovi Haláčovi, Radoslavovi Pánisovi, Igorovi Fábrymu mladšiemu, Marekovi        

                 Murárovi.                

                 Kaprové miestne povolenia nasledovne:  

                 Zelenickému Ľubomírovi, Klopanovi Ivanovi, Dušanovi Gajdošovi, Antónii     

                 Martincovej,  Matiaškovi Milanovi, Chudému Milanovi, Zemánekovi Jaroslavovi   

                 Nikmonovi Jurajovi, Čižnárovi Mariánovi, Marianovi Ďurinovi. Na obvodné     

                 organizácie č. 1,2,3,4,6,7 budú pridelené po dve kaprové miestne povolenia, z toho       

                 je jedno určené pre brigádnického referenta a jedno môže organizácia udeliť podľa  

                 vlastného uváženia.  

                 2 ks pstruhových povolení 5. obvodnej organizácii. Pstruhové povolenie pre      

                Vojtylu Michala. Lipňové miestne povolenie JUDr. Staňovi. 

c) Delegátov na členské schôdze predsedu, tajomníka, hospodára a zástupca 

podpredseda MsO.    

d) Ľubomíra Mokrého za člena mestského výboru MsO SRZ Prievidza, namiesto Bc. 

Ivana Ortha.   

e) Ľubomíra Mokrého za tajomníka MsO SRZ Prievidza namiesto Bc. Ivana Ortha od 

dňa jeho schválenia.  

            g)  Emíliu Homolovú za členku mestského výboru MsO SRZ Prievidza. 

            h) Udeliť vyznamenanie čestný odznak 2 stupňa pre pána Ľubomíra Zelenického, 

                 čestný odznak 1. stupňa pre pána Ervína Geiera. 

             i) Pri príležitosti okrúhleho výročia dožitých 60 rokov Uhlárovi Slavomírovi preplatiť   

                 vecný dar v hodnote 200€. 

             j) Zakúpenia krmiva na odchov pstruha potočného v hodnote cca 1500€. 
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       III.    Ukladá 

f) Ukladá zabezpečiť rybárske motorové vozidlo aj s vozíkom tak, aby boli 

pripravené na vykonanie STK.  

Termín: do konania STK                                         Zodpovedný: hospodár 

 

 

              Slavomír Uhlár                                                                  Ľubomír Mokrý 

             predseda MsO SRZ                                                          tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 


