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

 

Zápisnica č.8 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 5. októbra 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

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

2. Informácia o čerpaní rozpočtu za mesiac september 2017 

3. Schválenie cien cenín a povolení pre rok 2018 

4. Návrh na schválenie smernice pre rok 2018 

5. Rôzne 

6. 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 :    Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Na úvod oboznámil členov MV o začatí disciplinárneho konania voči 

p. Vladimírovi Cachovanovi (predseda 7.obv. org.). Na tomto základe mu bola 

dočasne pozastavená funkcia predsedu 7. obv. org. a taktiež aj člena MV. Dočasne 

bol do tejto funkcie zvolený p. Marek Murár a to až do úplného vyriešenia 

disciplinárneho stíhania voči p. Cachovanovi. Začatie disciplinárneho stíhania voči 

menovanému tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 
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K bodu č.2 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie september 2017. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.3 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh k zmenám cien cenín a povolení pre rok 2018. 

Následne dal p. Uhlár hlasovať za predložený návrh. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh smernice pre rok 2018 do ktorej budú zapracované 

pripomienky MV. Návrh tvorí prílohu č.3 zápisnice. Následne dal p. Uhlár hlasovať za 

schválenie tohto návrhu. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal výzvu na zaplatenie súdneho poplatku vo veci dovolania 

v súdnom spore z Hornonitrianskymi baňami Prievidza a.s. súdny poplatok bol 

určený vo výške 2902 € a je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 9.10.2017. V prípade 

nezaplatenia tohto poplatku, súd ukončí konanie voči Hornonitrianskym baniam 

Prievidza. Táto výzva tvorí prílohu č.4 zápisnice. Následne dal p. Uhlár hlasovať za 

zaplatenie tohto poplatku a tým pokračovať v súdnom spore. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 2   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Prečítal uznesenie Rady SRZ č. 20/2017 vo veci dovolania p. 

Vladimíra Zderku z Nitrianskeho Rudna voči rozhodnutiu odvolacieho orgánu MsO 

SRZ Prievidza. Rada SRZ potvrdzuje rozhodnutie disciplinárnej komisie MsO SRZ 

Prievidza. Toto rozhodnutie tvorí prílohu č.5 zápisnice. 
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Slavomír Uhlár – Prečítal rozhodnutie Rady SRZ vo veci vyňatia vodnej nádrže 

Nitrianske Rudno zo zväzového povolenia a následne zaradenie vodnej nádrže 

Nováky. Rada SRZ túto výmenu zamieta. 

Slavomír Uhlár – Prečítal rozhodnutie Rady SRZ o zmene typu revíru Ťakov potok 

z lovného na režim bez privlastnenia si úlovku. Rada SRZ túto zmenu schválila. 

Zdenko Čavojčin – Prečítal rozdelenie a doplnenie plánu brigád jednotlivým 

obvodným organizáciám MsO SRZ Prievidza, ktoré budú zapracované do 

brigádnického poriadku pre rok 2018. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o odobratí vzoriek rýb z vodných tokov v našom 

okrese. Všetky okrem jednej boli potvrdené ako vhodné, čiže spĺňali predpísané 

normy. Vzorka odobratá cca 100m pod výpustom odpadovej vody f. FORTISCHEM 

niekoľko násobne prekračovala povolené hodnoty ortuti. Na základe  uvedeného  

MsO SRZ Prievidza  upozorňuje svojich členov , ako aj verejnosť  o škodlivosti 

konzumácie rýb  z daného úseku revíru. Uvedené bude  vyznačené aj v teréne 

tabuľami. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o termínoch jesenného zarybnenia našich kaprových 

revírov. Lov vysadených druhov rýb bude dovolený od 6.11.2017. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o pripravovanom výlove na rybníku Lúkovica, ktorý sa 

bude konať 14.10.2017 so začiatkom o 7:00 hod. 

Slavomír Uhlár – Informoval o došlom upozornení od Štátneho vodohospodárskeho 

podniku, oddelenie Hornej Nitry ohľadne zákazu parkovania motorovými vozidlami na 

vodných stavbách VN Nitrianske Rudno a VN Nováky. 

Zdenko Čavojčin – Prečítal návrh miestneho rybolovného poriadku, do ktorého boli 

zapracované pripomienky a požiadavky, ktoré zišli na zasadnutí MV. Návrh 

miestneho rybolovného poriadku sa bude schvaľovať v doplnenej forme na 

najbližšom zasadnutí mestského výboru.  

Slavomír Uhlár – Navrhol, aby bola vyprataná kancelária predsedu 7. obv. org. 

Kanianka v termíne do 14.10.2017 nakoľko podľa predbežného opatrenia 

disciplinárnej komisie je dotyčný dočasné zbavený funkcie predsedu. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Navrhol, aby sa na novembrovom zasadnutí MV zvolilo nové 

zloženie inventarizačnej komisie, ktorá bude zodpovedať za následnú kontrolu 

majetku MsO SRZ Prievidza. Do konania novembrovej schôdze MV musia všetky 

obvodné organizácie odovzdať inventarizačné karty svojho majetku. 
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Juraj Dolník – Požiadal MV o zapožičanie motorového vozidla Citroen Jumper na 

súkromné účely, za poplatok aký bol stanovený. 

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

Návrh bol schválený. 

K bodu č.6 : 

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.8 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 5. októbra 2017 

 

 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Dočasné zvolenie Mareka Murára do funkcie predsedu 7. obv. org. a člena 

mestského výboru za Vladimíra C. 

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

obdobie september 2017 

c) Návrh miestneho rybolovného poriadku pre rok 2018 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Návrh k zmenám cien cenín a povolení pre rok 2018 

c) Návrh smernice pre rok 2018  

d) Výzvu na zaplatenie súdneho poplatku vo veci dovolania v súdnom spore 

z Hornonitrianskymi baňami Prievidza a.s. 

e) Vypratanie kancelárie predsedu 7. obv. org. v Kanianka v termíne do 

14.10.2017 

 

 

III.  Informuje  

a) O potvrdení rozhodnutia Rady SRZ voči verdiktu disciplinárnej komisie 

MsO SRZ Prievidza vo veci previnenia Vladimíra Z.  

b) O neschválení vyňatia vodnej nádrže Nitrianske Rudno zo zväzového 

povolenia 

c) O zmene typu revíru Ťakov potok (3-2941-1-1) z lovného na režim bez 

privlastnenia si úlovku a to od 1.1.2018 

d) O rozdelení a doplnení plánu brigád, ktorý bude zapracovaný do 

brigádnického poriadku pre rok 2018. 

e) O odobratí vzoriek rýb z vodných tokov v našom okrese, ktoré boli 

následne potvrdené ako vyhovujúce 

f) O termínoch jesenného zarybnenia našich kaprových revírov. Lov 

vysadených druhov rýb bude dovolený od 6.11.2017 
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g) O pripravovanom výlove na rybníku Lúkovica, ktorý sa bude konať 

14.10.2017 so začiatkom o 7:00 hod 

h) O zákaze parkovania motorovými vozidlami na vodných stavbách VN 

Nitrianske Rudno a VN Nováky 

i) O zapožičaní motorového vozidla Citroen Jumper p. Jurajom Dolníkom 

j) Obvodné organizácie o odovzdaní inventarizačných kariet svojho majetku 

do konania najbližšieho MV v mesiaci november 2017 

 

 

IV. Upozorňuje na 

a) Kontamináciu vody v rieke Nitre v Novákoch ortuťou a to cca. 100m pod 

výpustom odpadovej vody f. FORTISCHEM. Na základe  uvedeného  MsO 

SRZ Prievidza  upozorňuje svojich členov, ako aj verejnosť  o škodlivosti 

konzumácie rýb  z daného úseku revíru. Uvedené bude  vyznačené 

v teréne aj tabuľami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


