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

 

Zápisnica č. 5 

z rokovania mimoriadneho výboru MsO SRZ konaného dňa 19. apríla 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Odovzdanie funkcie predsedu MsO SRZ Prievidza novému predsedovi  

3. Voľba predsedníctva výboru MsO SRZ Prievidza 

4. Voľba disciplinárnej komisie MsO SRZ Prievidza 

5.Schválenie plánu zasadnutí výboru MsO na rok 2018 

6. Rôzne 

7. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

 

K bodu č.1 :  

Rokovanie výboru otvoril nový predseda MsO SRZ pán Tibor Bezuška. Privítal 

prítomných na rokovaní a predstavil nových členov MV. 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 :  

Tibor Bezuška – prečítal preberací protokol, v ktorom boli zahrnuté všetky veci, 

zodpovedajúce funkcii predsedu MsO SRZ Prievidza. Tento protokol tvorí prílohu č. 1 

tejto zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby do predsedníctva výboru MsO SRZ Prievidza bolo 

celkovo zvolených 5 členov z MV. Navrhol, aby sa členmi tohto predsedníctva stali : 

Tibor Bezuška, Ľubomír Mokrý, Zdenko Čavojčin, Slavomír Uhlár a Marek Murár. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška – Prečítal zoznam kandidátov do disciplinárnej komisie, ktorí boli 

schválení na jednotlivých obvodných schôdzach : Juraj Nikmon, Marián Čižnár, Milan 

Matiaško, Milan Chudý, Juraj Nikmon ml., Juraj Daňo. Po krátkej diskusii a dohode 

členov MV s predsedom DK bolo stanovené, že v ďalšom období bude mať DK 

celkovo 5 členov. Do hlasovania boli navrhnutí nasledovný kandidáti : 

Hlasovanie : 

Juraj Nikmon :     Za: 14   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Kandidát bol zvolený. 

Marián Čižnár :    Za : 14   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Kandidát bol zvolený. 

Milan Matiaško :  Za : 14   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Kandidát bol zvolený. 

Juraj Nikmon ml. :  Za : 14   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Kandidát bol zvolený. 

Juraj Daňo :         Za : 14   Proti : 0  Zdržal sa : 0 

Kandidát bol zvolený. 

 



~ 3 ~ 
 

K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Dal návrh plánu zasadnutia MV do konca roku 2018. Tento návrh 

tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.6 :  

Slavomír Uhlár – Oznámil členom MV, že 5.5.2018 sa budú konať preteky 

funkcionárov TN kraja a to v Dubnici nad Váhom.  

Tibor Bezuška – Oznámil, že v najbližších dňoch sa podpíše zmluva o prenájme 

pozemkov pod revírom OR č. 1 a to medzi mestom Bojnice a užívateľom MsO SRZ 

Prievidza. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že správu pokladne, prednesenie finančnej správy každý 

mesiac (čerpanie) a návrh ročného rozpočtu bude pripravovať podpredseda MsO 

SRZ Prievidza. 

Ľubomír Mokrý – Oznámil, že na základe uznesenia od polície SR nebude v tomto 

roku pripustený k skúškam nových členov p. Miroslav Fančál, nakoľko bolo voči 

nemu vznesené obvinenie pre trestný čin pytliactva. 

Tibor Bezuška – Pripomenul termíny rybolovných pretekov konaných v našej MsO 

v roku 2018. Zabezpečenie jednotlivých pretekov budú mať na starosti tieto 

organizácie : 

1.5.2018  Detské preteky VN Kanianka  (7. obv. org.) 

5.5.2018  Detské preteky OR č. 1 (6. obv. org + 2. obv. org.) 

8.5.2018  Detské preteky VN Nováky (4. obv. org.) 

12.5.2018  Preteky funkcionárov MsO VN Lúkovica  (1. obv. org.) 

6.5.2018  Preteky členov MsO VN Kanianka  (7. obv. org.) 

Ľubomír Mokrý – oznámil, že zabezpečí kúpu všetkých pohárov na jednotlivé preteky 

konané v MsO SRZ Prievidza. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že našej MsO skončila zmluva o viazanosti na mobilné 

telefóny, používané predstaviteľmi MsO SRZ Prievidza. Na tomto základe sa dajú 

urobiť nové cenové ponuky na paušály. Celkovo sa bude kupovať 5 balíkov 

u operátorov + 5 nových mobilných telefónov a to pre predsedu, tajomníka, 

hospodára, podpredsedu a veliteľa RS. 
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Tibor Bezuška – Oznámil, že v najbližších dňoch bude potrebné zaviezť na rybársky 

dom pevný internet pre potreby a fungovanie predsedníctva MsO a jednotlivých 

výdajcov povolení obvodných organizácií.  

Slavomír Uhlár – Dal návrh na zrušenie prerušenie členstva a predaj povolenia na 

rybolov pre rok 2018 Michalovi Flimelovi z 5. obv. org. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Antona Černaya ohľadne odpustenia poplatku 

za oneskorenú platbu za povolenie na rybolov pre rok 2018. Pán Černay svoju 

žiadosť odôvodnil tým, že je vážne chorí a bol dlhodobo hospitalizovaný. Následne 

dal predkladajúci hlasovať za tento návrh. 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že sa zúčastnil porady hospodárov konanej v ZH. 

Následne oznámil, že na Rade SRZ v Žiline boli schválené dotácie na zarybnenie 

revírov MsO SRZ Prievidza + prerozdelenie finančných prostriedkov z predaja 

špeciálnych povolení na rybolov. Prerozdelenie tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.7 : 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal 

návrh na uznesenie. 

 

 

 

 

 

   Tibor Bezuška                                                                        Ľubomír Mokrý 

predseda MsO SRZ                 tajomník MsO SRZ 
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Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza 

UZNESENIE č.5 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 19. apríla 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Predsedníctvo výboru MsO SRZ Prievidza v zložení Tibor Bezuška, 

Ľubomír Mokrý, Zdenko Čavojčin, Slavomír Uhlár a Marek Murár. 

c) Disciplinárnu komisiu MsO SRZ Prievidza v zložení Juraj Nikmon, Marián 

Čižnár, Milan Matiaško, Juraj Nikmon ml. a Juraj Daňo. 

d) Plán zasadnutí MV pre rok 2018. 

e) Návrh na zrušenie prerušenie členstva a predaj povolenia na rybolov pre 

rok 2018 Michalovi Flimelovi z 5. obv. org. 

f) Žiadosť p. Antona Černaya ohľadne odpustenia poplatku za oneskorenú 

platbu za povolenie na rybolov pre rok 2018. 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

a) Preberací protokol, v ktorom boli zahrnuté všetky veci a písomnosti, 

zodpovedajúce funkcii predsedu MsO SRZ Prievidza 

b) Že 5.5.2018 sa budú konať preteky funkcionárov TN kraja a to v Dubnici 

nad Váhom. 

 

 

 

III.  Informuje  

a)  Že v najbližších dňoch sa podpíše zmluva o prenájme pozemkov pod 

revírom OR č. 1 a to medzi mestom Bojnice a užívateľom MsO SRZ 

Prievidza. 

b) Že správu pokladne, prednesenie finančnej správy každý mesiac 

(čerpanie) a návrh ročného rozpočtu bude pripravovať podpredseda MsO 

SRZ Prievidza. 

c) Že na základe uznesenia od polície SR nebude v tomto roku pripustený 

k skúškam nových členov p. Miroslav F., nakoľko bolo voči nemu vznesené 

obvinenie pre trestný čin pytliactva. 
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d) O termínoch rybolovných pretekov konaných v našej MsO v roku 2018 ( 

viď smernica pre rok 2018 ). 

e) Že kúpu všetkých pohárov na jednotlivé preteky konané v MsO SRZ 

Prievidza zabezpečí Ľubomír Mokrý. 

f) Že v najbližších dňoch bude potrebné urobiť nové cenové ponuky na 

paušály pre mobilné telefóny používané v MsO. 

g) Že je potrebné zaviezť na rybársky dom pevný internet pre potreby 

a fungovanie predsedníctva MsO a jednotlivých výdajcov povolení 

obvodných organizácií. 

h) Že sa hospodár MsO zúčastnil porady hospodárov konanej v ZH, kde boli 

schválené dotácie na zarybnenie revírov MsO SRZ Prievidza + 

prerozdelenie finančných prostriedkov z predaja špeciálnych povolení na 

rybolov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


