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

 

Zápisnica č.5 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 4. mája 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Informácie o čerpaní rozpočtu za mesiac apríl 2017 

3. Zhodnotenie mestskej konferencie a návrh riešenia úloh vyplývajúcich z jej 

rokovania 

4. Informácia o priebehu školenia a skúšok nových členov MsO 

5. Informácia o zarybnení revírov MsO 

6. Rôzne 

7. 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 – Prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov MsO za mesiac 

apríl 2017. Písomný správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – V krátkosti zhodnotil priebeh mestskej konferencie.  

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby sa do miestneho rybolovného poriadku doplnilo, že 

každý účastník brigády si musí na brigádu doniesť vlastné pracovné náradie (ručná 

pílka, kliešte, sekerka), aspoň jednu uvedenú vec + ochranné pracovné pomôcky. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Predniesol písomnú žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo 

zväzového povolenia počas najbližšieho revírovania na roky 2018 - 2020. Ako 

náhrada za túto vodnú plochu bude ponúknutá VN Nováky. Táto žiadosť bude 

zaslaná na Radu SRZ. 

K bodu č.4 : 

Ivan Nagy – Prečítal správu o priebehu skúšok nových členov MsO. Písomný správa 

tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

K bodu č.5 : 

Zdenko Čavojčin – Informoval členov mestského výboru o zarybnení revírov MsO za 

uplynulé obdobie. Písomná správa tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

K bodu č.6 : 

Slavomír Uhlár – Informoval o zmene termínu detských pretekov na OR Nitry č.1 a to 

z 13. mája na 8. mája 2017 

Slavomír Uhlár – Informoval, že termín na odovzdanie všetkých cenín bude 11. mája 

2017 do 14:00 hod. Táto informácia sa týka všetkých výdajcov povolení. 

Slavomír Uhlár – Informoval o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti Slovryb 

konaného dňa 29. apríla 2017 v Žiline. 

Slavomír Uhlár – Zhodnotil priebeh funkcionárskych pretekov TN kraja. Prečítal aj 

písomnú správu o minutých finančných prostriedkoch za občerstvenie pre 

pretekárov. Písomný správa tvorí prílohu č.4 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Informoval o dostavbe RH Lúkovica. Predložil aj celkový rozpočet 

tejto dostavby. Písomná správa o rozpočte dostavby RH tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Infomoval o rozsudku okresného súdu v Žiline voči Štefanovi 

Szeghimu. Písomná správa tvorí prílohu č.6 zápisnice. 
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Ľubomír Mokrý – Predložil návrh na vrátenie platby za povolenie na rybolov za rok 

2017 po zosnulom Pavlovi Biehonekovi (6. obv. org).  

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť o odvolanie p. Vladimíra Zderka k disciplinárnemu 

konaniu DK 17/2017. Na základe tohto odvolania bude dotyčnému pánovi poslaná 

pozvánka na najbližšie zasadnutie mestského výboru. Mestský výbor ako 2.stupňový 

odvolací orgán prehodnotení rozhodnutie disciplinárnej komisie. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o pripravovanej akcii ku dňu detí, konanej v mestskom 

parku v termíne 28. mája 2017. Mesto Prievidza oslovilo MsO SRZ, aby na tejto akcii 

odprezentovala rybárstvo. 

 

K bodu č.7 : 

Slavomír Uhlár -  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.5 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 4. mája 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov MsO za mesiac apríl 2017. 

b) Zhodnotenie priebehu mestskej konferencie. 

c) Správu o priebehu skúšok nových členov MsO. 

d) Správu o zarybnení revírov MsO za uplynulé obdobie. 

e) Zmenu termínu detských pretekov konaných na OR Nitry č.1 a to z 13. 

mája na 8. mája 2017. 

f) Termín na odovzdanie všetkých cenín, ktorý bude 11. mája 2017 do 14:00 

hod. Táto informácia sa týka všetkých výdajcov povolení na rybolov. 

g) Priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Slovryb, konaného dňa 29. 

apríla 2017 v Žiline. 

h) Žiadosť o odvolanie p. Vladimíra Z. k disciplinárnemu konaniu DK 17/2017. 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh, aby sa do miestneho rybolovného poriadku doplnilo, že každý 

účastník brigády si musí na brigádu doniesť vlastné pracovné náradie 

(ručná pílka, kliešte, sekerka), aspoň jednu uvedenú vec + ochranné 

pracovné pomôcky. 

c) Písomnú žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového povolenia 

počas najbližšieho revírovania na roky 2018 - 2020. Ako náhrada za túto 

vodnú plochu bude ponúknutá VN Nováky. Táto žiadosť bude zaslaná na 

Radu SRZ. 

d) Návrh na vrátenie platby za povolenie na rybolov za rok 2017 po zosnulom 

Pavlovi Biehonekovi 

 

 

III.  Informuje  

a) O priebehu funkcionárskych pretekov TN kraja, konaných dňa 8.5.2017 na 

VN Nováky. 

b) O dostavbe RH Lúkovica a aj o celkovom rozpočte tejto dostavby. 

c) O rozsudku okresného súdu v Žiline voči Štefanovi S. 

d) O pripravovanej akcii ku dňu detí, konanej v mestskom parku v termíne 28. 

mája 2017. 
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       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


