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Ďakujem šéfe...Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 

Prievidza 

 

Zápisnica č.6 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 8. júna 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Odvolanie k disciplinárnemu rozhodnutiu DK-17/2017 ( Vladimír Zderka ) 

3. Správa o jarnom zarybnení revírov MsO SRZ Prievidza 

4. Vyhodnotenie rybolovných pretekov za rok 2017 

5. Správa o počte členov jednotlivých organizácií MsO SRZ Prievidza 

6. Správa o brigádnickej činosti jednotlivých obvodných organizácií MsO SRZ 

Prievidza 

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 : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 : 

Ľubomír Mokrý – Informoval členov mestského výboru o disciplinárnom spise p. 

Zderku. Po oboznámení členov bol predvolaný do zasadačky p. Vladimír Zderka, 
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ktorý mal možnosť povedať svoj názor na svoje previnenie. Po vypočutí dotyčný 

ospustil zasadačku a členovia mestského výboru rozhodli o jeho odvolaní. Na 

základe výpovede dotyčného a predloženého disciplinárneho spisu k tomuto 

previneniu dal Slavomír Uhlár hlasovať o zmene trestu 1. stupňového disciplinárneho 

orgánu MsO SRZ Prievidza pre p. Vladimíra Zderku.  Disciplinárny spis p. Vladimíra 

Zderku tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

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

Návrh nebol schválený. 

Následne dal Slavomír Uhlár hlasovať o potvrdení trestu 1. stupňového 

disciplinárneho orgánu MsO SRZ Prievidza pre p. Vladimíra Zderku. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.3 : 

Zdenko Čavojčin – V krátkosti zhodnotil a prečítal zarybnenie jednotlivých revírov 

MsO SRZ Prievidza. Písomná správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

. 

K bodu č.4 : 

Slavomír Uhlár – Informoval o priebehu všetkých pretekoch, ktoré sa konali na našich 

revíroch v roku 2017. Poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zapojili pri príprave a 

priebehu jednotlivých pretekoch. 

 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Informoval o celkovom počte členov organizácie MsO SRZ 

Prievidza. 

 

K bodu č.6 : 

Slavomír Uhlár – vyzval jednotlivých zástupcov obvodných organizacií MsO SRZ 

Prievidza, aby postupne prečítali správu o brigádnickej činnosti svojej obvodnej 

organizácie. Písomné správy tvoria prílohu č.3 zápisnice. 
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K bodu č.7 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac máj 

2017. Písomná správa tvorí prílohu č.4 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o prijatých platbách za rok 2017 (členské známky, 

povolenia na rybolov, neodrobené brigády, skúšky nových členov, zápisné nových 

členov) 

Slavomír Uhlár – Informoval o plánovanej rekonštrukcií elektroinštalácie chatky na 

Lúkovici, ktorá sa má uskutočniť v najbližších dňoch. (zodpovední sú Ľubomír 

Zelenický a Václav Mádr st. ) 

Slavomír Uhlár – Informoval o predvolaní štatutárov MsO SRZ Prievidza na súdne 

pojednávanie vo veci zaplatenia poplatku 50 € za neodpracovanie brigád v roku 2015 

pre p. Jozefa Hohoša. Písomné predvolanie tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal odpoveď z Rady SRZ na žiadosť o vyňatie VN Nitrianske 

Rudno zo zväzového povolenia na lov rýb.  

Slavomír Uhlár – Prečítal vyjadrenie Rady SRZ ohľadne usmernenia prestupov 

členov SRZ medzi jednotlivými MO SRZ. Vyjadrenie tvorí prílohu č.6 zápisnice.   

Zdenko Čavojčin – Informoval o výsledkoch veterinárnych skúšok zo vzoriek rýb 

z VN Nováky. Písomná správa tvorí prílohu č.6 zápisnice. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o pripravených zmenách o zaradení jednotlivých 

revírov MsO SRZ Prievidza na obdobie rokov 2018 - 2020. Pripravený materiál bude 

zaslaný na schválenie na Radu SRZ. Písomná správa tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o pripravovaných zmenách pri minimálnom zarybnení 

jednotlivých revírov MsO SRZ Prievidza. Písomná správa tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh na zakúpenie 6 ks stoličiek na vybavenie kuchynky 

na rybárskom dome na Bottovej ulici 5 v Prievidzi. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Informoval o zaslaní žiadosti na stavebný úrad ohľadne povolenia 

na stavbu strechy nad garážou SRZ, ktorá sa nachádza pri VN Nitrianske Rudno. 
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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.6 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 8. júna 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o zarybnení jednotlivých revírov MsO SRZ Prievidza v prvej 

polovicu roku 2017 

c) Správu o brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií za prvý 

polrok 2017 

d) Predvolanie štatutárov MsO SRZ Prievidza na súdne pojednávanie vo veci 

p. Jozefa Hohoša. 

e) Odpoveď z Rady SRZ na žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo 

zväzového povolenia na lov rýb. 

f) Vyjadrenie Rady SRZ ohľadne prestupov členov SRZ medzi jednotlivými 

MO SRZ. 

g) Výsledky veterinárnych skúšok zo vzoriek rýb odobratých z VN Nováky. 

h) Pripravené zmeny o zaradení jednotlivých revírov MsO SRZ Prievidza na 

obdobie rokov 2018 – 2020. 

i) Pripravované zmeny pri minimálnom zarybnení jednotlivých revírov MsO 

SRZ Prievidza. 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh na zakúpenie 6 ks stoličiek na vybavenie kuchynky na rybárskom 

dome na Bottovej ulici 5 v Prievidzi. 

 

III.  Informuje  

a) O celkovom počte členov MsO SRZ Prievidza. 

b) O priebehu všetkých pretekoch, ktoré sa konali na našich revíroch v roku 

2017. 

c) O prijatých platbách za rok 2017 (členské známky, povolenia na rybolov, 

neodrobené brigády, skúšky nových členov, zápisné nových členov) 

d) O plánovanej rekonštrukcií elektroinštalácie chatky na Lúkovici. 

e) O zaslaní žiadosti na stavebný úrad ohľadne povolenia na stavbu strechy 

nad garážou SRZ pri VN Nitrianske Rudno. 
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IV. Potvrdzuje  

a) Trest 1. stupňového disciplinárneho orgánu MsO SRZ Prievidza pre p. 

Vladimíra Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


