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

 

Zápisnica č.7 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 7. septembra 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : 

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

2. Správa o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za uplynulé 

obdobie roku 2017 

3. Správa o plnení úloh prijatých na MK 

4. Rôzne 

5. 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 priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za uplynulé obdobie roku 2017. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o plnení úloh prijatých na MK. Správa tvorí prílohu 

č.2 zápisnice. 

. 

K bodu č.4 : 

Slavomír Uhlár – Pričítal finančné ponuky na zakúpenie nového motorového vozidla 

od viacerých predajcov. Po vzájomnej debate všetkých prítomných dal predseda 

MsO hlasovať za návrh zakúpiť nové motorové vozidlo Nissan Navara 4x4 v cene 

24 700 €. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Pavla Doku ohľadne možnosti usporiadania 

feedrových pretekov na VN Nováky v termíne 15.10.2017. Členovia MsO požadujú 

dve podmienky pre usporiadanie takýchto pretekov. Prvá je to, že usporiadateľ je 

povinný odovzdať vodnú plochu a príbrežné pozemky v stave v akom ho prebrali. 

Druhá sa týka váženia rýb počas pretekov. Pokiaľ budú mať pretekári počas pretekov 

v úlovkových sieťach priveľa rýb, organizátor je povinný zabezpečiť ich priebežné 

váženie už počas pretekov. 

Následne dal predseda MsO hlasovať za tento návrh, do ktorého boli zapracované 

dve pripomienky členov MsO. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 2   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby bolo uhradené z rozpočtu MsO štartovné na Feeder 

ligu 2018 pánovi Milanovi Pálinkašovi a Pavlovi Dokovi. Následne dal hlasovať za 

tento návrh. 

Hlasovanie :      Za : 0   Proti : 14   Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o plánovanom výlove rybníka Lúkovica v termíne 

14.10.2017. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o úprave betónových panelov na rieke Nitra a to na 

splave pri občerstvení Dráčik. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o násade pstruha potočného do rieky Nitry č.6 (august 

2017) a to v množstve 8000ks (priemerná dĺžka 10cm). 
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Zdenko Čavojčin – Informoval o výsledkoch výlovu sádky č.4 na rybničnom 

hospodárstve Lúkovica, ktoré prebehlo v mesiaci august 2017. Bolo zlovených 140kg 

kapra cca. 10cm a 100ks zubáča o veľkosti cca. 10cm. Tieto ryby boli použité ako 

násada do O.R. rieky Nitry č.2. 

Zdenko Čavojčin – Dal návrh na zakúpenie el. vylovovacieho agregátu od p. Kopča 

z Košíc a zakúpenie profesionálneho vodotesného merača rozpustného kyslíka. Po 

predložení týchto dvoch návrhov dal predseda MsO hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.5 : 

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.7 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 7. septembra 2017 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za 

uplynulé obdobie roku 2017 

b) Správu o plnení úloh prijatých na MK. 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Nákup nového motorového vozidla Nissan Navara 4x4 

c) Upravenú žiadosť p. Doku ohľadne možnosti usporiadania feedrových 

pretekov na VN Nováky v termíne 15.10.2017 

d) Návrh na zakúpenie el. vylovovacieho agregátu od p. Kopča z Košíc 

a zakúpenie profesionálneho vodotesného merača rozpustného kyslíka 

 

 

III.  Informuje  

a) O plánovanom výlove rybníka Lúkovica v termíne 14.10.2017 

b) O úprave betónových panelov na rieke Nitra a to na splave pri občerstvení 

Dráčik 

c) O násade malého pstruha potočného do rieky Nitry č.6 

d) O výsledkoch výlovu sádky č.4 na rybničnom hospodárstve Lúkovica 

 

 

 

IV. Neschvaľuje  

a) Uhradenie štartovného z rozpočtu MsO na Feeder ligu 2018 pánovi 

Milanovi Pálinkašovi a Pavlovi Dokovi. 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 


