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

 

Zápisnica č.4 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 6. apríla 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Zhodnotenie ČS obvodných organizácií, kontrola písomných materiálov na MK 

3. Zabezpečenie ochrany revírov MsO na hlavnú rybolovnú sezónu 

4. Informácia o činnosti KK v roku 2016 

5. Príprava a zabezpečenie rybolovných pretekov MsO v roku 2017 

6. Školenie a skúšky uchádzačov o členstvo v SRZ – organizačné zabezpečenie 

7. Rôzne 

8. 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 – V krátkosti zhrnul priebeh členských schôdzi vo všetkých 

obvodných organizáciách. 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrhy na vyznamenania jednotlivých členov MsO SRZ 

Prievidza. Písomný návrh tvorí prílohu č.1 zápisnice. Po prečítaní návrhu dal p. Uhlár 

hlasovať za tento návrh. 
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Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Samostatne navrhol čestné členstvo MsO SRZ Prievidza p. 

Antonovi Chuchútovi. Po prečítaní návrhu dal p. Uhlár hlasovať za tento návrh. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh uznesenia MK, ktorý bude doplnený o navrhované 

zmeny priamo na MK. Písomný návrh tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Ľudovít Bakus – V krátkosti oboznámil členov mestského výboru o pripravenosti 

všetkých členov rybárskej stráže na nadchádzajúcu sezónu. Taktiež spomenul aj 

školenie členov rybárskej stráže, ktoré prebehlo na začiatku roku. 

 

K bodu č.4 : 

Tento bod bol presunutý na prerokovanie na Mestskej konferencii. 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal miesta a termíny jednotlivých rybolovných pretekov, 

konaných na revíroch MsO SRZ Prievidza. Pripomenul aj rozdelenie zabezpečenia 

jednotlivých pretekov. Písomný návrh tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh na schválenie príspevku 300 € na nákup cien na detské 

preteky. Po prečítaní návrhu dal p. Uhlár hlasovať za tento návrh. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.6 : 

Všetci zúčastnení členovia mestského výboru sa dohodli na systéme evidencie 

nových členov a zaslaní pozvánok na skúšky, ktoré sa budú konať 22.4.2017 o 8:00 

hod. v Dome kultúry v Necpaloch. 

Postupne zástupcovia jednotlivých obvodných organizácií prečítali návrhy na 

prerušenie členstva. 
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Počet prerušení členstva v jednotlivých obvodných organizáciách : 

- 1. obv. org. – 18 ľudí 
- 2. obv. org. – 3 ľudia 
- 3. obv. org. – 3 ľudia 
- 4. obv. org. – 15 ľudí 
- 5. obv. org. – 14 ľudí 
- 6. obv. org. – 6 ľudí 
- 7. obv. org. – 4 ľudia 
 

Slavomír Uhlár - Po prečítaní všetkých návrhov na prerušenie členstva na rok 

2017/2018 dal p. Uhlár hlasovať za schválenie tohto návrhu.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.7 : 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť Adama Szibillu (1.obv. org.) o odpustenie pokuty 

za neskorú platbu za členský príspevok za rok 2017, ktorú odôvodnil nečakaným 

výpadkom elektronického bankovníctva svojej banky. Tento poplatok zaplatil hneď 

nasledujúci pracovný deň. Písomná žiadosť tvorí prílohu č.4 zápisnice. Po prečítaní 

dal p. Uhlár hlasovať za odpustenie pokuty.  

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

Žiadosť bola schválená. 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o minutých finančných prostriedkoch za mesiac 

marec. Taktiež oboznámil prítomných o všetkých platbách, ktoré boli uhrádzané cez 

internet banking za mesiac marec. Písomná správa tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Navrhol hospodárovi MsO príspevok 50 € na naftu a to počas 

mesiacov apríl, máj, jún 2017. Po prečítaní dal p. Uhlár hlasovať za tento návrh. 

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

Návrh bol schválený. 

František Zemánek – Predniesol návrh rodiny zosnulého Jána Málika o vrátenie 

finančných prostriedkov za zakúpené povolenie na rybolov za rok 2017. Predložil aj 

úmrtný list menovaného, ktorý tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Predniesol návrh na preplatenie údržby motorového vyžínača, ktorý 

je majetkom mesta Nováky, ale je v dlhodobom užívaní MsO SRZ Prievidza (4. obv. 
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org.). Celková suma údržby je 59,34 €. Po prečítaní dal p. Uhlár hlasovať za tento 

návrh. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Podal návrh na vykonanie novej inventarizácie majetku MsO SRZ 

Prievidza podľa nových pravidiel. (Odpovedal p. Uhlár, že touto vecou sa bude 

zaoberať mestský výbor v nasledujúcich mesiacoch.) 

Zdenko Čavojčín – Upozornil členov mestského výboru na plánované bagrovanie 

koryta rieky Nitrica v oblasti Temeš a to v najbližších dňoch. Písomné oznámenie 

tvorí prílohu č.7 zápisnice. 

Zdenko Čavojčín – Oboznámil členov mestského výboru o plánovanom zrušení 

trvalých riečnych bariér na riekach v našom okrese. Tieto zmeny realizuje 

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Štátnym vodohospodárskym 

podnikom. 

 

K bodu č.8 : 

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.4 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 6. apríla 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Návrh uznesenia na mestskú konferenciu, ktorý bude doplnený 

o navrhované zmeny priamo na mestskej konferencii. 

b) Správu o minutých finančných prostriedkoch za mesiac marec. 

c) Návrh na vykonanie novej inventarizácie majetku MsO SRZ Prievidza 

podľa nových pravidiel. 

d) Plánované bagrovanie koryta rieky Nitrica v oblasti Temeš 

e) Plánované zrušenie trvalých riečnych bariér na riekach v našom okrese. 

 

II. Schvaľuje 

a) Aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh na vyznamenania jednotlivých členov MsO SRZ Prievidza.  

c) Návrh na čestné členstvo MsO SRZ Prievidza p. Antonovi Chuchútovi. 

d) Príspevok 300 € na nákup cien na detské preteky. 

e) Navrhované prerušenia členstva v jednotlivých obvodných organizáciách 

f) Žiadosť Adama Szibillu (1.obv. org.) o odpustenie pokuty za neskorú 

platbu za členský príspevok za rok 2017 

g) Návrh na príspevok 50 € na naftu hospodárovi MsO a to počas mesiacov 

apríl, máj, jún 2017. 

h) Vrátenie finančných prostriedkov za zakúpené povolenie na rybolov na rok 

2017 rodine zosnulého Jána Málika 

i) Návrh na preplatenie údržby motorového vyžínača (4. obv. org.) 

 

 

III.  Pripomína 

a) Miesta a termíny jednotlivých rybolovných pretekov konaných na revíroch 

MsO SRZ Prievidza. 

 

 

 


