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

 

Zápisnica č.4 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 5. apríla 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 február 2018  

3. Zhodnotenie ČS obvodných organizácií, kontrola písomných materiálov na MK 

4. Zabezpečenie ochrany revírov MsO na hlavnú rybolovnú sezónu 

5.Informácia o činnosti KK v roku 2017 

6. Príprava a zabezpečenie rybolovných pretekov 

7. Školenie a skúšky uchádzačov o členstvo v SRZ – organizačné zabezpečenie 

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 : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 
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K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie marec 2018 (internetbanking). Správa tvorí prílohu č.1 

zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie marec 2018 (účet + internetbanking). Správa tvorí 

prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – V krátkosti zhrnul priebeh všetkých výročných členských schôdzi. 

Na žiadnej z nich nezazneli negatívne ohlasy na chod organizácie za uplynulé 

volebné obdobie. Poďakoval všetkých funkcionárom, za zvládnutý priebeh výročných 

schôdzí. 

Slavomír Uhlár – Skontroloval všetky pripravené písomnosti na MK. Všetky tieto 

dokumenty tvoria prílohu č.3 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčin – Informoval prítomných o pravidelných kontrolách a monitoringu 

revírov MsO. Taktiež, že je zabezpečená dostatočná kontrola zo strany rybárskej 

stráže. 

K bodu č.5 : 

Dušan Gajdoš – Ako člen KK prečítal správu o činnosti KK za rok 2017. Správa tvorí 

prílohu č.4 zápisnice. 

 

K bodu č.6 :  

Slavomír Uhlár – Oboznámil prítomných s tým, že v roku 2018 bude vedúci detských 

pretekov p. Jozef Haláč a materiálovo tieto preteky zabezpečí MsO SRZ Prievidza. 

Preteky funkcionárov MsO SRZ Prievidza bude organizačne zabezpečovať 1. obv. 

org. pod vedením p. Václava Mádra st. 

 

K bodu č.7 : 
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Ivan Nagy – Oznámil, že v roku 2018 je celkovo prihlásených a zaplatených 75 ľudí 

na skúšky pre uchádzačov o členstvo do MsO SRZ Prievidza. Materiálovo a aj 

personálne je všetko na tieto skúšky pripravené. 

 

K bodu č.8 : 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že je potrebné dať vykonať údržbu na motorovom 

vozidle Citroen Jumper. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že je potrebné zakúpiť nové disky a letné pneumatiky na 

motorové vozidlo Dacia Duster. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že bude potrebné zakúpiť niekoľko vriec suchého 

betónu a spotrebný materiál na dokončenie garáže na RH Lúkovica. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že je potrebné zakúpiť PHM do motorových vozidiel 

Nissan Navara a Citroen Jumper. 

Ján Mišovic – Dal návrh, aby sa zakúpil nový el. motor, nový akumulátor a aj 

nabíjačka pre potreby 5. obv. org. a taktiež potreby RS. 

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

Návrh bol schválený. 

Ján Mišovic – Dal návrh na zakúpenie vecného daru v hodnote 600€ pre končiaceho 

predsedu MsO p. Slavomíra Uhlára. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Václav Mádr – Dal návrh na zakúpenie vecného daru v hodnote 400€ pre končiaceho 

podpredsedu MsO p. Františka Zemánka. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý - Prečítal žiadosť Romana Borovicu o prestup z MsO SRZ Kráľovský 

Chlmec do MsO SRZ Prievidza. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý - Prečítal žiadosť Borisa Borovicu o prestup z MsO SRZ Kráľovský 

Chlmec do MsO SRZ Prievidza. 
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Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Ľubomír Mokrý - Prečítal žiadosť Petra Daniša o prestup z MsO SRZ Handlová do 

MsO SRZ Prievidza. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý - Prečítal žiadosť Mikuláša Gricha o prestup z MsO SRZ Ružomberok 

do MsO SRZ Prievidza. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal zoznam žiadateľov o prerušenie členstva v MsO pre roky 

2018 – 2020 z každej obvodnej organizácie. Zoznamy tvoria prílohu č.5 zápisnice. 

1. obv. org – 10 ľudí 

2. obv. org. – 6 ľudí 

3. obv. org. – 3 ľudia 

4. obv. org. – 18 ľudí 

5. obv. org. – 21 ľudí 

6. obv. org. – 6 ľudí 

7. obv. org. – 8 ľudí 

 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že v sobotu 7.4.2018 o 8:00 hod. prebehne výlov na RH 

Lúkovica. 

 

K bodu č.8 : 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal 

návrh na uznesenie. 
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   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.4 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 5. apríla 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh na zakúpenie nového el. motora, akumulátora a nabíjačky pre 

potreby 5. obv. org. a taktiež potreby RS. 

c) Návrh na zakúpenie vecného daru v hodnote 600€ pre končiaceho 

predsedu MsO p. Slavomíra Uhlára. 

d) Návrh na zakúpenie vecného daru v hodnote 400€ pre končiaceho 

podpredsedu MsO p. Františka Zemánka. 

e) Žiadosť Romana Borovicu o prestup z MsO SRZ Kráľovský Chlmec         

do MsO SRZ Prievidza. 

f) Žiadosť Borisa Borovicu o prestup z MsO SRZ Kráľovský Chlmec do MsO 

SRZ Prievidza. 

g) Žiadosť Petra Daniša o prestup z MsO SRZ Handlová do MsO SRZ 

Prievidza. 

h) Žiadosť Mikuláša Gricha o prestup z MsO SRZ Ružomberok do MsO SRZ 

Prievidza. 

i) Zoznam žiadateľov o prerušenie členstva v MsO pre roky 2018 – 2020  

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac február 2018. 

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac január 2018. 

c) Priebeh všetkých výročných členských schôdzí MsO SRZ Prievidza. 

d) Pripravené písomnosti na MK. 

e) Správu o činnosti KK za rok 2017. 

f) Organizačné zabezpečenie všetkých rybolovných pretekov v MsO SRZ 

Prievidza. 

g) Pripravované zabezpečenie revírov MsO počas roku 2018 

 

 

III.  Informuje  

a) Že v roku 2018 je 75 nových uchádzačov o členstvo do MsO SRZ 

Prievidza 
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b) Že je potrebné dať vykonať údržbu na motorovom vozidle Citroen Jumper. 

c) Že je potrebné zakúpiť nové disky a letné pneumatiky na motorové vozidlo 

Dacia Duster. 

d) O pripravovanom výlove na RH Lúkovica, konaného dňa 7.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


