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

 

Zápisnica č.2 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9. februára 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Správa o vykonanej inventarizácií majetku MsO SRZ Prievidza za rok 2016 

3. Návrh rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2017 

4. Návrh a schválenie zarybňovania revírov MsO SRZ Prievidza pre rok 2017 

5. Rôzne 

6. Uznesenie, záver rokovania 

 

K bodu č.1 :  

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

na rokovaní. Oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. Po ich prečítaní dal 

hlasovať o tom, aby sa výbor uberal uvedeným programom. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu č.2 : 

František Zemánek – Prečítal správu o priebehu a závere inventarizácie majetku 

MsO SRZ Prievidza za rok 2016. Písomná správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – prečítal návrh rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2017. Písomný 

návrh tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

Po prečítaní dal následne hlasovať, aby sa tento návrh rozpočtu predniesol na 

konečné schválenie na mestskej konferencii. 
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Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu č.4 : 

Zdenko Čavojčin – Prečítal návrh zarybnenia revírov MsO SRZ Prievidza. Písomný 

návrh tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

Po prečítaní dal následne hlasovať, aby bol tento návrh schválený. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Predniesol návrh p. Pavec (vlastník susedného domu na Bottovej 

ulici v Prievidzi), ktorý vyzval, aby sa MsO Prievidza vyjadrila k jeho plánovanej kúpe 

pozemku, ktorý zasahuje do terajšej oplotenej časti pozemku rybárskeho domu na 

Bottovej ulici č.5 v Prievidzi. Nakoľko vlastníkom tohto pozemku je mesto Prievidza 

a jeho predajom sa to čiastočne dotkne aj MsO Prievidza, nakoľko v súčasnosti tento 

pozemok užíva. Pán Pavec spolu s predsedom, tajomníkom, podpredsedom 

a hospodárom MsO Prievidza sa priamo na pozemku dohodli na novej hranici 

v prípade, že sa stane pán Palec novým vlastníkom uvedeného pozemku. Ako 

dotknutá strana sa vyjadrujeme kladne v prospech pána Pavca a MsO Prievidza 

súhlasí s predajom. 

 Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh rozpočtu na dostavbu RH Lúkovica (prístavba 

budovy). Písomný návrh rozpočtu tvorí prílohu č.4 zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh na udelenie čestného odznaku 1. stupňa pánovi 

Pavlovi Suchému, bydliskom Nitrianske Pravno 368/15. Návrh žiadosti tvorí prílohu č. 

5 zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár -  Navrhol poverenie pre pána Zdenka Čavojčina (bydliskom Liešťany 

292) za správcu RH Lúkovica. Povinnosti menovaného, ktoré vyplývajú z tejto 

funkcie sú, organizácia údržby RH Lúkovica, organizácia a výkon chovu pstruha 
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potočného a následne jeho vysadenie, organizácia a výkon chovu kapra. 

Odmeňovanie bude vykonávané na základe splnenia mesačných úloh stanovených 

dohodnutou zmluvou o dielo podľa rozhodnutia menovaného.  

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Navrhol poverenie pre pána Ľubomíra Zelenického za správcu 

rybárskeho domu na Bottovej ulici č.5 v Prievidzi. Povinnosti vyplývajúce s tejto 

funkcie sú pravidelné kosenie pozemku, údržba a čistenie priestorov domu. Odmena 

bude vo forme ročnej odmeny vo výške 200 € netto. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Petra Mišovica o prestup z MsO Partizánske do 

MsO SRZ Prievidza, nakoľko má trvalý pobyt v obci Liešťany. Žiadosť tvorí prílohu 

č.6 zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť bola schválená. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Augustína Halása o prestup z MsO Handlová do 

MsO Prievidza. Táto žiadosť sa prerokovávala už predchádzajúci mestský výbor, na 

ktorom bola dohodnutá nutnosť doložiť potvrdenie o trvalom pobyte v k.ú. mesta 

Prievidza. Toto potvrdenie následne p. Halás poslal. Potvrdenie trvalého pobytu tvorí 

prílohu č.7 zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť bola schválená. 

Ľubomír Mokrý -  Prečítal žiadosť p. Ing. Miloša Škrabáka o prestup z MsO Považská 

Bystrica do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dotyčný býva posledné 

dva roky v Lehote pod Vtáčnikom. Priložil aj nájomnú zmluvu, ktorá tvorí prílohu č.8 

zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť bola schválená. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jozefa Šveca a jeho syna Leonarda Šveca 

o prestup z MsO Handlová do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že 

obaja majú trvalý pobyt v obci Pravenec č. 350. Ich žiadosť tvorí prílohu č.9 

zápisnice. 



~ 4 ~ 
 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť bola schválená. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jozefa Hudoka o prestup z MsO Topoľčany do 

MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že p. Hudok vlastní rekreačnú chatu 

pri VN Nitrianske Rudno, na ktorej trávi veľa času. Žiadosť tvorí prílohu č.10 

zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť bola schválená. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Milana Šmýkala o vydanie sezónneho povolenia 

na pstruhové vody v revíroch MsO SRZ Prievidza. Žiadosť tvorí prílohu č.11 

zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 1   Proti : 12   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť nebola schválená. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jozefa Pažitného o povolenie na umiestnenie 

prístrešku pre rybárov na VN Nitrianske Rudno. Žiadosť tvorí prílohu č.12 zápisnice. 

Hlasovanie :     Za : 0   Proti : 13   Zdržalo sa : 0 

Žiadosť sa neschvaľuje. 

K bodu č.6 : 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal 

návrh na uznesenie. 

 

 

   Slavomír Uhlár                                                                        Ľubomír Mokrý 

predseda MsO SRZ                 tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 

 

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 
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UZNESENIE č.1 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 9. februára 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o vykonanej inventarizácií majetku MsO SRZ Prievidza za rok 2016 

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Návrh rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2017 

c) Návrh zarybnenia revírov MsO SRZ Prievidza pre rok 2017 

d) Návrh pána Palca o odkúpení časti pozemku, na ktorom sa nachádza 

rybársky dom na Bottovej ulici č.5 v Prievidzi. Majiteľom pozemku je mesto 

Prievidza. 

e) Návrh rozpočtu na dostavbu RH Lúkovica (prístavba budovy) 

f) Návrh na udelenie čestného odznaku 1. stupňa pánovi Pavlovi Suchému, 

bydliskom Nitrianske Pravno 368/15 

g) Návrh na poverenie pána Zdenka Čavojčina (bydliskom Liešťany 292) za 

správcu RH Lúkovica 

h) Návrh na poverenie pána Ľubomíra Zelenického (bydliskom............   

Prievidza) za správcu rybárskeho domu na Bottovej ulici č.5 v Prievidzi 

i) Žiadosť pána Petra Mišovica o prestup z MsO Partizánske do MsO SRZ 

Prievidza 

j) Žiadosť pána Augustína Halása o prestup z MsO Handlová do MsO 

Prievidza 

k) Žiadosť pána Ing. Miloša Škrabáka o prestup z MsO Považská Bystrica do 

MsO Prievidza 

l) Žiadosť pána Jozefa Šveca a jeho syna Leonarda Šveca o prestup z MsO 

Handlová do MsO Prievidza 

m) Žiadosť pána Jozefa Hudoka o prestup z MsO Topoľčany do MsO 

Prievidza 

 

III. Neschvaľuje 

a) Žiadosť pána Milana Šmýkala o vydanie sezónneho povolenia na 

pstruhové vody v revíroch MsO SRZ Prievidza 

b) žiadosť p. Jozefa Pažitného o povolenie na umiestnenie prístrešku pre 

rybárov na VN Nitrianske Rudno 
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       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


