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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 3. mája 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac apríl 2018 

3. Zhodnotenie MK a návrh riešenia úloh vyplývajúcich z jej rokovania 

4. Informácia o priebehu školenia a skúšok nových členov MsO SRZ Prievidza 

5.Informácia o zarybnení revírov MsO na sezónu 2018 – pstruhové vody 

6. Rôzne  

7. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

K bodu č.1 :  

Rokovanie výboru otvoril predseda MsO SRZ pán Tibor Bezuška. 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. 

 

K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie apríl 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Tibor Bezuška – V krátkosti zhodnotil priebeh MK a prečítal schválené uznesenie. 

Prebral aj všetky vyplývajúce úlohy, ktoré sú viazané na MV a to počas roku 2018. 

 

K bodu č.4 :  

Ivan Nagy – Prečítal správu o priebehu školenia a skúšok nových členov MsO SRZ 

Prievidza. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.5 : 

Zdenko Čavojčín – Prečítal správu o zarybnení pstruhových vôd MsO SRZ Prievidza. 

Správa tvorí prílohu č.3 zápisnice.  

 

K bodu č.6 :  

Tibor Bezuška – Informoval členov MV o priebehu valnej hromady spoločnosti Slov 

Ryb konanej dňa 28.4.2018 v Žiline, ktorej sa zúčastnil ako štatutárny zástupca MsO 

SRZ Prievidza. 

Tibor Bezuška – Informoval, že dňa 31.5.2018 usporadúva mesto Nováky športovú 

akciu s názvom „Chalenge Day“. Požiadali nás o podporu tejto akciu. Na starosti to 

dostal p. Juraj Dolník. 

Tibor Bezuška – Prečítal pozvánku na preteky funkcionárov TN kraja, ktoré sa budú 

konať v Dubnici nad Váhom a to 8.5.2018. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal ponuku na pripojenie internetu na rybársky dom od 

spoločnosti DSI Data Prievidza. Jedná sa o DSL káblové pripojenie. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že dňa 4.5.2018 budú mať štatutári MsO stretnutie na 

povodí v Novákoch ohľadne aktuálneho vypúšťania VN Nováky. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že z technických dôvodov sa posledné detské preteky 

nemôžu konať na VN Nováky v termíne 8.5.2018. Ako alternatívu v tom istom 

termíne navrhol usporiadať tieto preteky na VN Kanianka. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 
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Slavomír Uhlár – Navrhol, aby počas najbližšieho volebného obdobia MsO SRZ 

Prievidza nezamestnala nikoho na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Navrhol, aby mesačná odmena za prácu na RH Lúkovica bola 

stanovená maximálne na 400 € za mesiac a ostatné zmluvy o dielo nemôžu 

presiahnuť sumu 500 € za kalendárny rok. 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že prebehlo stretnutie vedenia MsO s vedúcim RS 

a jeho zástupcom na RH Lúkovica. Na tomto stretnutí sa obe strany dohodli na 

spoločnom návrhu, ktorý znie : Člen RS, ktorý objasní trestný čin pytliactva a bude 

voči páchateľovi vznesené obvinenie policajným orgánom, dostane vecný dar 

v hodnote 200€ a to aj v prípade, že tento trestný čin objasní v spolupráci 

s Disciplinárnou Komisiou. 

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

Návrh bol schválený. 

Marek Murár – Navrhol, aby sa na stretnutie RS konané dňa 30.6.2018 na rybníku 

Lúkovica boli vyčlenené finančné prostriedky na náklady spojené s občerstvením. 

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

Návrh bol schválený. 

 

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 



~ 4 ~ 
 

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

UZNESENIE č.5 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 3. mája 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Zmenu revíru pre posledné kolo detských pretekov konaných dňa 8.5.2018 

ktoré budú na VN Kanianka. 

c) Návrh, aby počas najbližšieho volebného obdobia MsO SRZ Prievidza 

nezamestnala nikoho na trvalý alebo čiastočný pracovný pomer. 

d) Návrh, aby mesačná odmena za prácu na RH Lúkovica bola stanovená 

maximálne na 400 € za mesiac a ostatné zmluvy o dielo nemôžu 

presiahnuť sumu 500 € za kalendárny rok. 

e) Návrh, aby člen RS, ktorý objasní trestný čin pytliactva a bude voči 

páchateľovi vznesené obvinenie policajným orgánom, dostane vecný dar 

v hodnote 200€ a to aj v prípade, že tento trestný čin objasní v spolupráci 

s Disciplinárnou Komisiou. 

f) Vyčlenenie finančných prostriedkov na náklady spojené s občerstvením na 

školenie RS konané dňa 30.6.2018 na RH Lúkovica. 

 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Schválené uznesenie z MK a vyplývajúce úlohy. 

c) Správu o priebehu školenia a skúšok nových členov MsO SRZ Prievidza. 

d) Správu o zarybnení pstruhových vôd MsO SRZ Prievidza. 

e) Pozvánku na preteky funkcionárov TN kraja, ktoré sa budú konať v Dubnici 

nad Váhom a to dňa 8.5.2018. 

f) Ponuku na pripojenie internetu na rybársky dom od spoločnosti DSI Data 

Prievidza. 

 

 

III.  Informuje  

a) O priebehu valnej hromady spoločnosti Slov Ryb konanej dňa 28.4.2018 

v Žiline. 
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b) Že dňa 31.5.2018 usporadúva mesto Nováky športovú akciu s názvom 

„Chalenge Day“. 

c) Že dňa 4.5.2018 budú mať štatutári MsO stretnutie na povodí v Novákoch 

ohľadne aktuálneho vypúšťania VN Nováky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Slavomír Uhlár                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


