
~ 1 ~ 
 

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

 

Zápisnica č.10 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 14. decembra 2017 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

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

2. Správa o činnosti výboru MsO za rok 2017 

3. Správa o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac október 2017 

4. Schválenie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku MsO za rok 2017 

5. Pridelenie bezplatných povolení na rybolov pre rok 2018 

6. Rôzne 

7. 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 : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o činnosti výboru MsO za rok 2017. Správa tvorí 

prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

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

 

K bodu č.4 :  

Slavomír Uhlár – Oznámil termín novej inventarizácie majetku MsO pre všetky 

obvodné organizácie. Do 31.1.2018 musia zástupcovia jednotlivých obv. org. 

odovzdať správu o svojom majetku. 

 

K bodu č.5 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh na pridelenie bezplatných povolení na rybolov pre 

rok 2018. Návrh tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Upozornil zástupcom obv. org., nech oboznámia všetkých čestných 

členov MsO, aby doniesli svoju fotku na nový preukaz čestného člena MsO. 

 

K bodu č.6 : 

Zdenko Čavojčin – Dal návrh na zakúpenie novej kade na prepravu živých rýb. Tá 

bude vyrobená podľa rozmerov nového auta Nissan Navara. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Zdenko Čavojčin – Oznámil členom MsO, že bude potrebné dať vypracovať 

geometrický plán pozemku nad rybničným hospodárstvom Lúkovica.  

Zdenko Čavojčín – Informoval o zakúpení 20ks oceľových stĺpikov na osadenie pre 

nové revírovacie tabule. 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh na zakúpenie nového motorového vozidla Dacia 

Duster 4x4, pre účely rybárskej stráže, hospodára a štatutárov MsO. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Ľudovít Bakus – Oznámil, že školenie rybárskej stráže bude 13.1.2018 so začiatkom 

o 8:30 hod. 
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K bodu č.7 : 

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.10 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 14. decembra 2017 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac november 2017 

b) Správu o činnosti výboru MsO za rok 2017 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Pridelenie bezplatných povolení na rybolov pre rok 2018 

c) Návrh na zakúpenie nového motorového vozidla Dacia Duster 4x4 

d) Návrh na zakúpenie novej kade na prepravu rýb pre motorové vozidlo 

Nissan Navara 

 

III.  Informuje  

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

do 31.1.2018 

b) O termíne školenia rybárskej stráže dňa 13.1.2018 v rybárskej kancelárií v 

Novákoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


