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

 

Zápisnica č. 7 

z rokovania mimoriadneho výboru MsO SRZ konaného dňa 7. júna 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac máj 2018 

3. Správa o jarnom zarybnení revírov – kaprové vody 

4. Vyhodnotenie rybolovných pretekov 

5. Správa o počte členov jednotlivých obvodných organizácií 

6. Správa o brigádnickej činnosti obvodných organizácií 

7. Rôzne  

8. 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 : 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 máj 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Zdenko Čavojčin – Prečítal správu o jarnom zarybnení na kaprových vodách 

v revíroch MsO SRZ Prievidza. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška – Zhodnotil priebeh detských pretekoch, pretekov dospelých a taktiež 

aj preteky funkcionárov MsO. 

 

K bodu č.5 a č.6 : 

Ľubomír Mokrý – Vyzval jednotlivých predsedov obvodných organizácií, aby 

postupne prečítali správu o počte členov a správu o brigádnickej činnosti.  

1. Obv. org. – Václav Mádr – príloha č.3 zápisnice 

2. Obv. org. – Ján Ďurica – príloha č.4 zápisnice 

3. Obv. org. – Lukáš Flimel – príloha č.5 zápisnice 

4. Obv. org. – Juraj Dolník – príloha č.6 zápisnice 

5. Obv. org. – Slavomír Uhlár – príloha č.7 zápisnice 

6. Obv. org. – Ivan Nagy – príloha č.8 zápisnice 

7. Obv. org. – Marek Murár – príloha č.7 zápisnice 

 

K bodu č.7 :  

Tibor Bezuška – Informoval o odlove rýb v hradnej priekope pod Bojnickým zámkom. 

Vylovené ryby sa použili na zarybnenie jazierka v mestskom parku v Prievidzi. 

Tibor Bezuška – Informoval, že podľa najnovších informácií od zástupcov Povodia, 

sa VN Nováky vypúšťať nebudú, nakoľko sa podarilo prehradiť výpustné teleso 

hrádze. 

Tibor Bezuška – Informoval, že bude potrebné postupne vymeniť výterové hniezda. 

Zástupca mesta Prievidza p. Benca prišiel s ponukou, aby sme vypracovali projekt na 

takúto výmenu a potrebný materiál a v roku 2019 by MsO SRZ Prievidza mohla mať 

schválenú dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že dňa 21.5.2018 došlo na potoku vo Valaskej Belej 

k úhynu pstruhov potočných cca v počte 100ks. Zaevidovala to aj polícia a príslušné 

štátne orgány. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že na účet MsO prišiel preplatok od SPP v sume 642 €. 
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Zdenko Čavojčin – Oznámil, že v uplynulých dňoch boli pstruhové revíry MsO 

zarybnené pstruhom potočným v počte cca 125 000ks, ktoré boli dochované na RH 

Lúkovica. 

 

Ľubomír Mokrý – Prečítal trestný rozkaz na Miroslava Fančála, ktorý sa dopustil 

trestného činu pytliactva. Trestný rozkaz tvorí prílohu č.8 zápisnice. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh Damiána Šnirca z Poluvsia na odpustenie pokuty za 

oneskorenú platbu za členské a povolenie na rybolov pre rok 2018. 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že je potrebné, aby členovia RS upozorňovali rybárov 

na to, ako a kde môžu pri vodných nádržiach parkovať. Konkrétne sa jedná o VN 

Nitrianske Rudno a VN Nováky. Upozornil, že keď sa bude aj naďalej parkovať 

v zátopovej oblasti a na chodníkoch, budú dané príjazdové cesty uzavreté trvalými 

prekážkami. 

 

K bodu č.8 : 

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.7 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 5. júna 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh Damiána Šnirca z Poluvsia na odpustenie pokuty za oneskorenú 

platbu za členské. 

 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Správu o jarnom zarybnení na kaprových vodách v revíroch MsO SRZ 

Prievidza. 

c) Priebeh detských pretekoch, pretekov dospelých a taktiež aj preteky 

funkcionárov MsO. 

d) Správu o počte členov a správu o brigádnickej činnosti obvodných 

organizácií. 

e) Trestný rozkaz na Miroslava F., ktorý sa dopustil trestného činu pytliactva. 

 

 

 

III.  Informuje  

a) O odlove rýb v hradnej priekope pod Bojnickým zámkom. 

b) Že podľa aktuálnych informácií z Povodia sa VN Nováky vypúšťať nebudú. 

c) Že bude potrebné postupne vymeniť výterové hniezda na všetkých VN 

obhospodarujúcich MsO. 

d) Že dňa 21.5.2018 došlo na potoku vo Valaskej Belej k úhynu pstruhov 

potočných cca v počte 100ks 

e) Že na účet MsO prišiel preplatok od SPP v sume 642 €. 

f) Že v uplynulých dňoch boli pstruhové revíry MsO zarybnené pstruhom 

potočným v počte cca 125 000ks, ktoré boli dochované na RH Lúkovica 

g) Že je potrebné, aby členovia RS upozorňovali rybárov na to, ako a kde 

môžu pri vodných nádržiach parkovať. Konkrétne sa jedná o VN Nitrianske 

Rudno a VN Nováky 
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       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


