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

 

Zápisnica č.2 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 8. februára 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

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

2. Správa o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac január 2018  

3. Kontrola inventarizácie majetku MsO SRZ Prievidza 

4. Návrh a schválenie zarybňovacieho plánu revírov MsO SRZ Prievidza 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 : 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 obdobie január 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Navrhol do inventarizačnej komisie p. Bezuška, Zelenický a Mokrý. 

Menovaný vykonajú fyzickú kontrolu majetku MsO SRZ Prievidza predbežne dňa 

17.3.2018. 

Slavomír Uhlár -  Navrhol, aby sa signálna pištoľ (ktorá je majetkom MsO SRZ) 

prepísala z doterajšieho držiteľa p.  Ivana Ortha na Miroslava Oršulu. 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčin – Predložil na schválenie návrh zarybňovacieho plánu pre MsO 

SRZ Prievidza pre rok 2018. Návrh tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

Zdenko Čavojčin – Predložil návrh na jarné zarybnenie v roku 2018 na revíroch MsO 

SRZ Prievidza. Návrh tvorí prílohu č.3 zápisnice.  

 

K bodu č.5 : 

Ivan Nagy – Oznámil členom výboru, že dňa 8.2.2018 sa konalo mimoriadne 

preskúšanie nových členov SRZ, nakoľko išlo o záujemcov, ktorí pracujú v zahraničí 

a na riadny termín sa nemôžu dostaviť. 

Juraj Dolník – Oznámil, že pozvánky na skúšky pre nových členov MsO sú na web 

stránke organizácie. Uchádzačom o členstvo posielajú pozvánky jednotlivé obvodné 

organizácie, do ktorých sa jednotlivci prihlásili. Zoznam uchádzačov o členstvo treba 

odovzdať 5.4.2018 p. Ivanovi Nagyovi. 

Slavomír Uhlár – Oznámil členom výboru, že ešte v roku 2017 boli vrátené dve platby 

za členov MsO SRZ Prievidza ( 7.obv.org. ), ktoré prevzal osobne p. Vladimír 

Cachovan. Do dnešného dňa sa však peniaze nedostali ani jednému adresátovi. 

Vrátené peniaze boli určené pre p. Šovčíkovú a p. Krška. Na tomto základe bude p. 

Cachovanovi zaslaná výzva na vysporiadanie týchto záväzkov. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh nájomnej zmluvy medzi mestom Bojnice a MsO SRZ 

Prievidza ohľadne pozemkov pod vodnou plochou odstavného ramena rieky Nitra č.1 

v katastrálnom území Mesta Bojnice. Následne dal hlasovať za tento návrh. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Oznámil funkcie, podľa ktorých majú dotyční povolenie na užívanie 

daných motorových vozidiel patriacim MsO SRZ Prievidza. 
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Motorové vozidlo Nissan Navara – hospodár MsO SRZ Prievidza 

Motorové vozidlo Dacia Duster – predseda MsO SRZ Prievidza 

            - tajomník MsO SRZ Prievidza 

            - hospodár MsO SRZ Prievidza 

            - vedúci RS MsO SRZ Prievidza 

            - zástupca vedúceho RS MsO SRZ Prievidza 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, na zakúpenie plechovej garáže (rozmer 3x5 m) na 

rybničné hospodárstvo Lúkovica, ktorá bude slúžiť ako sklad materiálu. Následne dal 

hlasovať za tento návrh.  

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Informoval, že nová prepravná bedňa na prevoz rýb už je 

namontovaná na motorovom vozidle Nissan Navara. Z toho vyplýva, že stará bedňa 

už pre našu MsO nie je potrebná, preto ju treba ponúknuť na predaj. Poverená osoba 

pre tento predaj je hospodár MsO p. Čavojčín, ktorý v prípade záujmu o jej kúpu 

musí informovať štatutárov MsO o ponúknutej sume. 

Slavomír Uhlár- Oznámil výzvu na odpredaj motorového vozidla Citroen Jumper, 

ktoré je majetkom MsO. Odpredaj bude formou verejnej aukcie, do ktorej sa môže 

prihlásiť každý záujemca. Svoju ponuku musí dať písomne v obálke a to dňa 

3.5.2018 na rybárskom dome na adrese Bottova 5, Prievidza. Vyvolávacia cena 

vozidla je 1500 € a auto si môžu záujemcovia pozrieť na rybničnom hospodárstve 

Lúkovica. Výzva na odpredaj je uverejnená aj na web stránke organizácie. 

Zdenko Čavojčin – oznámil, že je potrebné zakúpiť zváracie elektródy na nerez 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že v dňoch 9.2.2018 až 12.2.2018 bude na rybníku 

Lúkovica prebiehať bagrovanie sedimentu z dna rybníka. Následne bude navozený 

lomový kameň na spevnenie brehov. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh na poverenie pre členov disciplinárnej komisie MsO SRZ 

Prievidza, aby mohli každoročne prekontrolovať prehľady o úlovkoch členov MsO 

a to po vykonaní sumarizácie. Následne dal hlasovať za tento návrh.  

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť Stanislava Bartu a syna Jakuba Bartu o prestup 

z MsO SRZ Martin do MsO SRZ Prievidza. 
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Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť Jána Géczyho o prestup z MsO SRZ Bratislava 5 

do MsO SRZ Prievidza. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť Dalibora Struhára o prestup z MsO SRZ 

Partizánske do MsO SRZ Prievidza. 

Hlasovanie :      Za : 0   Proti : 7   Zdržalo sa : 5 

Návrh nebol schválený.   

Členovia výboru si vyžiadali doložiť od dotyčného zmenu trvalého pobytu alebo 

aspoň prechodný pobyt na území Prievidzského okresu. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť Drahomíra Mažgúta o prestup z MsO SRZ Púchov 

do MsO SRZ Prievidza. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 3. 

stupňa pre MUDr. Maroša Stana. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 3. 

stupňa pre Dušana Gajdoša. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 2. 

stupňa pre Petra Kováča. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 2. 

stupňa pre Jána Mišovica. 
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Hlasovanie :      Za : 12   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.2 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 8. februára 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Návrh zarybňovacieho plánu pre MsO SRZ Prievidza pre rok 2018 

c) Návrh na jarné zarybnenie v roku 2018 na revíroch MsO SRZ Prievidza 

d) Návrh nájomnej zmluvy medzi mestom Bojnice a MsO SRZ Prievidza 

ohľadne pozemkov pod vodnou plochou odstavného ramena rieky Nitra č.1 

v katastrálnom území mesta Bojnice 

e) Povolenie na užívanie motorového vozidla Nissan Navara : hospodár MsO 

f) Povolenie na užívanie motorového vozidla Dacia Duster : predseda MsO, 

tajomník MsO, hospodár MsO, vedúci RS MsO, zástupca vedúceho RS 

MsO   

g) Návrh na poverenie pre členov disciplinárnej komisie MsO SRZ Prievidza, 

aby mohli každoročne prekontrolovať prehľady o úlovkoch členov MsO a to 

po vykonaní sumarizácie 

h) Žiadosť Stanistava Bartu o prestup z MsO SRZ Martin do MsO SRZ 

Prievidza 

i) Žiadosť Jakuba Bartu o prestup z MsO SRZ Martin do MsO SRZ Prievidza 

j) Žiadosť Jána Géczyho o prestup z MsO SRZ Bratislava V. do MsO SRZ 

Prievidza 

k) Žiadosť Drahomíra Mažgúta o prestup z MsO SRZ Púchov do MsO SRZ 

Prievidza 

l) Udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 3. stupňa pre :  MUDr. Maroša 

Stana, Dušana Gajdoša                     

m) Udelenie vyznamenania „čestný odznak“ 2. stupňa pre : Petra Kováča, 

Jána Mišovica                     
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II. Neschvaľuje 

 

a) Žiadosť Dalibora Struhára o prestup z MsO SRZ Partizánske do MsO SRZ 

Prievidza (nedoložil potvrdenie o trvalom, či prechodnom bydlisku v našom 

okrese) 

 

 

III.  Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac január 2018 

 

 

IV.  Informuje  

a) O novej inventarizačnej komisií v zložení p. Bezuška, Zelenický a Mokrý, 

ktorá vykoná v mesiaci marec kontrolu inventarizovaného majetku celej 

MsO 

b) O signálnej pištoli (ktorá je majetkom MsO SRZ), ktorá bude prepísaná 

z doterajšieho držiteľa p.  Ivana Ortha na Miroslava Oršulu 

c) Že dňa 8.2.2018 sa konalo mimoriadne preskúšanie nových členov SRZ 

d) Že zoznam nových uchádzačov o členstvo v MsO SRZ Prievidza treba 

odovzdať dňa 5.4.2018 p. Ivanovi Nagyovi 

e) Že v dňoch 9.2.2018 až 12.2.2018 bude na rybníku Lúkovica prebiehať 

bagrovanie sedimentu z dna rybníka. Následne bude navozený lomový 

kameň na spevnenie brehov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 
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