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

 

Zápisnica č.3 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9. marca 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Organizačné zabezpečenie MK MsO SRZ Prievidza 

3. Organizačné zabezpečenie skolenia a skúšok pre nových členov SRZ 

4. Vyhodnotenie úlovkov na jednotlivých revíroch MsO SRZ Prievidza 

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 : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

K bodu č.2 : 

Slavomír Uhlár – Navrhol mandátovú komisiu na mestskú konferenciu v tomto 

zložení : Milan Cápa, Jozef Duchoň, Juraj Dolník. Ďalej navrhol návrhovú komisiu 

v zložení : Václav Mádr, Ivan Nagy, Ján Mišovic 

Slavomír Uhlár – Navrhol udeliť na mestskej konferencii čestné členstvo in 

memoriam p. Františkovi Ivaškovi. 

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

Návrh bol schválený. 
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K bodu č.3 : 

Ivan Nagy – Pripomenul, že skúšky nových členov SRZ sa budú konať 22.4.2017 

v dome kultúry v Necpaloch so začiatkom o 8:00 hod. 

Slavomír Uhlár – Navrhol upraviť maximálny počet chybných odpovedí pri písomnom 

teste nových uchádzačov do SRZ z pôvodných dvoch na tri. 

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

Návrh bol schválený. 

K bodu č.4 : 

Zdenko Čavojčin – Prečítal vyhodnotenie úlovkov na jednotlivých revíroch MsO SRZ 

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

K bodu č.5 : 

a.) Slavomír Uhlár – Oboznámil mestský vybor o zmene, ktorá prebehla v predošlom 

mesiaci v 6.obv. organizácií. Ľubomír Zelenický sa vzdal členstva v mestskom 

výbore v prospech Tibora Bezušku. Túto výmenu schválil aj obvodný výbor 

6.obv. organizácie.  Na tomto základe dal p. Uhlár návrh na kooptovanie Tibora 

Bezušku za člena mestského výboru. 

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

Návrh bol schválený. 

b.) Ivan Nagy - Prečítal návrh na udelenie čestného odznaku 3. stupňa pánovi 

Milanovi Matiaškovi ( bydliskom Rázusa 48/7, Prievidza ). Návrh žiadosti tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

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

Návrh bol schválený. 

c.) Slavomír Uhlár – Požiadal, aby disciplinárna komisia vždy informovala príslušné 

obvodné organizácie SRZ Prievidza o tom, keď niektorému z ich členov bolo 

v rámci disciplinárneho konania zakázané vydať povolenie na rybolov  

 

d.) Slavomír Uhlár – Prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac 

február 2017. Písomná sprava tvorí prílohu c.3 zápisnice. 
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e.) Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Tibora Pásztora o prestup z MsO 

Partizánske do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dotyčný zmenil 

trvalé bydlisko a už je občanom mesta Prievidza. Doložil aj evidenčný list člena 

z predchádzajúcej organizácie. Žiadosť tvorí prílohu č.4 zápisnice. 

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

Žiadosť bola schválená. 

f.) Ľubomír Mokrý -  Prečítal žiadosť p. Ing. Lukáša Balucha o prestup z MsO Martin 

do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dotyčný zmenil trvalé 

bydlisko a už je občanom obce Liešťany. Doložil aj evidenčný list člena 

z predchádzajúcej organizácie. Žiadosť tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

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

Žiadosť bola schválená. 

g.) Ľubomír Mokrý -  Prečítal žiadosť p. Milana Uhera o prestup z MsO Bánovce nad 

Bebravou do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dotyčný zmenil 

trvalé bydlisko a už je občanom mesta Prievidza. Doložil aj evidenčný list člena 

z predchádzajúcej organizácie. Žiadosť tvorí prílohu č.6 zápisnice. 

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

Žiadosť bola schválená. 

h.) Ľubomír Mokrý -  Prečítal žiadosť p. Ing. Ervína Mištinu o vydanie miestnej 

kaprovej povolenky na lov rýb v revíroch MsO Prievidza. Žiadosť odôvodnil tým, 

že značnú časť roka sa zdržuje v rodičovskom dome v Novákoch. Žiadosť doplnil 

aj kópiou platného zväzového kaprového povolenia na rok 2017, ktoré mu vydala 

MsO SRZ Bratislava III. Žiadosť spolu s kópiou povolenia tvoria prílohu č.7 

zápisnice.  

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

Žiadosť bola schválená. 

i.) Ľubomír Mokrý - Prečítal žiadosť p. Mareka Janesa o prestup z MsO Partizánske 

do MsO Prievidza. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dotyčný zmenil trvalé 

bydlisko a už je občanom obce Bystričany. Žiadosť tvorí prílohu č.8 zápisnice. 

O tomto návrhu sa nehlasovalo, nakoľko členovia mestského výboru si vyžiadali 

vydokladovať potvrdenie o zmene trvalého bydliska a taktiež aj evidenčný list člena 

z predchádzajúcej organizácie ( nebolo jasné, či má splnené základné povinnosti 

člena za rok 2016 ) 
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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 
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Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 

UZNESENIE č.3 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 9. marca 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie : 

a) Správu o vyhodnotení úlovkov na jednotlivých revíroch MsO SRZ Prievidza 

za rok 2016. 

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac február 2017. 

 

II. Schvaľuje : 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Udelenie čestného členstva in memoriam p. Františkovi Ivaškovi. 

c) Maximálny počet chybných odpovedí pri písomnom teste nových 

uchádzačov do SRZ z pôvodných dvoch na tri. 

d) Kooptovanie p. Tibora Bezušku za člena mestského výboru namiesto p. 

Ľubomíra Zelenického. 

e) Návrh na udelenie čestného odznaku 3. stupňa pánovi Milanovi Matiaškovi 

f) Žiadosť p. Tibora Pásztora o prestup z MsO Partizánske do MsO 

Prievidza. 

g) Žiadosť p. Ing. Lukáša Balucha o prestup z MsO Martin do MsO Prievidza. 

h) Žiadosť p. Milana Uhera o prestup z MsO Bánovce nad Bebravou do MsO 

Prievidza. 

i) Žiadosť p. Ing. Ervína Mištinu o vydanie miestnej kaprovej povolenky na 

lov rýb v revíroch MsO Prievidza. 

 

III. Odkladá : 

a) Žiadosť p. Mareka Janesa o prestup z MsO Partizánske do MsO Prievidza. 

 

IV. Pripomína : 

a.) Že skúšky nových členov SRZ sa budú konať 22.4.2017 v dome kultúry v 

Necpaloch so začiatkom o 8:00 hod. 
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       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 

 

 

 


