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

 

Zápisnica z mimoriadneho  

rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 17. augusta 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie mimoriadneho rokovania mestského výboru, návrh programu. 

2. Rozhodnutie o pokračovaní v súdnom spore z Hornonitrianskymi baňami    

Prievidza, podanie mimoriadneho dovolania 

3. Rôzne 

4. 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 : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 : 

Slavomír Uhlár – Informoval členov mestského výboru o rozhodnutí Krajského súdu 

vo veci súdneho sporu z Hornonitrianskymi baňami Prievidza. MsO SRZ Prievidza 

prehrala krajský súd, preto obaja štatutári MsO dali nezávisle vypracovať mimoriadne 

dovolanie voči tomuto rozhodnutiu. Toto dovolanie vypracovala zamestnankyňa Rady 

SRZ Žilina p. Roboová. Kópiu dovolania dostali členovia mestského výboru 

k nahliadnutiu. Kópia dovolania tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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Následne dal predseda MsO Prievidza hlasovať, kto je za to, aby sa pokračovalo 

v súdnom spore z Hornonitrianskymi baňami Prievidza. 

Hlasovanie :      Za : 6   Proti : 2   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár -  informoval o dostavbe strechy nad garážou v Nitrianskom Rudne, 

ktorá slúži pre potreby našej organizácie. 

Ľubomír Mokrý -  navrhol Jozefovi Divékymu z Lehoty p. Vtáčnikom bezplatne dennú 

hosťovačku na miestne kaprové vody, nakoľko dotyčný pán si jednu takúto 

povolenku zakúpil, vypísal, no nemohol chytať ryby na VN Lúkovica, nakoľko 

v danom čase bol revír uzavretý pre potreby MsÚ Prievidza. 

Hlasovanie :      Za : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – navrhol uzavretie rybníka Lúkovica v termíne 31.9. – 1.10.2017 

kvôli konaniu celoslovenských plavačkových pretekov, ktoré organizuje Slavomír 

Paule. Všetci pretekári si zakúpia na oba dni pretekov hosťovacie povolenia na lov 

rýb v tomto revíri. 

Hlasovanie :      Za : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

. 

K bodu č.4 : 

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 Z MIMORIADNEHO 

rokovania mestského výboru konaného dňa 17. augusta 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Podanie mimoriadneho dovolania voči rozhodnutiu krajského sudu 

v Trenčíne v spore s Hornonitrianskymi baňami Prievidza  

c) Bezplatné vydanie denného hosťovacieho kaprového povolenia pre Jozefa 

Divékyho z Lehoty pod Vtáčnikom 

d) Uzavretie rybníka Lúkovica v termíne 31.9 – 1.10.2017 z dôvodu konania 

celoslovenských plavačkových pretekov, ktoré organizuje Slavomír Paule 

 

 

II.  Informuje  

a) O výstavbe krovu nad garážou pri priehrade v Nitrianskom Rudne, ktorú 

používa rybársky zväz pre svoje účely 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


