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

 

Zápisnica č.9 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9. novembra 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

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

2. Disciplinárne konanie vo veci Vladimír Cachovan 

3. Správa o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac október 2017 

4. Správa o vyhodnotení hospodárenia na RH Lúkovica za rok 2017 

5. Správa o jesennom zarybnení revírov MsO SRZ Prievidza v roku 2017 

6. Zhodnotenie brigádnickej činnosti celej MsO SRZ Prievidza 

7. Návrh a schválenie odmien a rok 2017 

8. Rôzne 

9. 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 : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 
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K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania voči 

Vladimírovi Cachovanovi. 

Slavomír Uhlár – Prečítal Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia voči 

Vladimírovi Cachovanovi 

Slavomír Uhlár – Prečítal Evidenčnú kartu Vladimíra Cachovana 

Slavomír Uhlár – Prečítal zápisnice o podanom vysvetlení k disciplinárnemu 

previneniu Vladimíra Cachovana. (výpovede jednotlivých svedkov) 

Vladimír Cachovan – Upozornil na využitie vyzbieraných finančných prostriedkov, 

ktoré neboli poukázané MsO SRZ Prievidza, ale boli použité na potreby 7. Obv. 

organizácie pri MsO SRZ Prievidza. Konkrétne poukázal na nákup materiálnych vecí 

na fungovanie a chod 7. Obv. organizácie. Svoj čin na záver oľutoval. 

Po vyjadrení Vladimíra Cachovana, dotyčný opustil miestnosť. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby bol Vladimír Cachovan za disciplinárne previnenie 

trvalo vylúčený zo SRZ a do 10.decembra 2017 musel uhradiť na účet MsO SRZ 

Prievidza sumu 400 €, ktorú prevzal od členov MsO a nepriznal ju. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie október 2017. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčin – Prečítal správu o hospodárení na RH Lúkovica za rok 2017. 

Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

K bodu č.5 : 

Zdenko Čavojčin – Prečítal správu o jesennom zarybnení revírov MsO SRZ 

Prievidza. Správa tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

K bodu č.6 : 
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Zdenko Čavojčin – Oboznámil prítomných, že všetky obv. organizácie MsO SRZ 

Prievidza odovzdali plány brigád na rok 2018. Taktiež oznámil, že prevzal od každej 

obv. organizácie všetky zoznamy odpracovaných brigád za rok 2017. 

Zdenko Čavojčin – Zhodnotil brigádnickú činnosť za rok 2017 

Zdenko Čavojčin – predniesol brigádnický poriadok MsO SRZ Prievidza na rok 2018. 

Brigádnický poriadok tvorí prílohu č.4 zápisnice. 

 

K bodu č.7 : 

Slavomír Uhlár - prečítal návrh odmien za rok 2017. Návrh tvorí prílohu č.5 zápisnice.  

Ľubomír Mokrý – dal návrh na zakúpenie teplého oblečenia pre Maroša Stana 

a Radoslava Pánisa, každému v hodnote 200 €. 

Slavomír Uhlár – Dal následne spolu hlasovať za tieto dva predložené návrhy. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.8 : 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že do 31. januára 2018 musí byť vykonaná nová 

inventarizácia majetku MsO SRZ Prievidza. Týka sa to všetkých obv. organizácií + 

rybársky dom a RH Lúkovica  

Ľubomír Mokrý – Navrhol finančnú odmenu 200 € pre Václava Mádra, ktorý sa 

v decembri 2017 dožíva okrúhleho jubilea 60. rokov. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – oboznámil členov MV, že na účet MsO SRZ Prievidza bola 

pripísaná suma 200 € od Rady SRZ, za poskytnutie vodnej nádrže Nováky na účely 

konania Feedrovej ligy v roku 2017. 

 

K bodu č.9 : 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal 

návrh na uznesenie. 

 



~ 4 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 9. novembra 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac október 2017 

b) Správu o hospodárení na RH Lúkovica za rok 2017 

c) Správu o jesennom zarybnení revírov MsO SRZ Prievidza za rok 2017 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Trvalé vylúčenie Vladimíra C. zo SRZ a uhradenie sumy 400 € na účet 

MsO SRZ Prievidza do 10.12.2017 

c) Brigádnický poriadok pre rok 2018 

d) Návrh odmien za rok 2017 

e) Návrh na zakúpenie teplého oblečenia pre Maroša Stana a Radoslava 

Pánisa, obom v hodnote 200 € 

f) Finančný dar v hodnote 200 €  pre Václava Mádra k dožitému jubileu 60 

rokov v mesiaci december 2017 

 

 

III.  Informuje  

a)  O novej inventarizácií majetku MsO SRZ Prievidza, ktorá bude vykonaná 

do 31.1.2018 

b) O finančnom príspevku 200 € z Rady SRZ, za poskytnutie vodnej nádrže 

Nováky na účel feeder ligy v roku 2017 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 
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