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

 

Zápisnica č. 8 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 6. septembra 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac máj 2018 

3. Správa o priebežnom plnení a čerpaní financií z rozpočtu MsO za uplynulé 

obdobie roku 2018 

4. Správa o plnení úloh prijatých na MK 

5. Správa o činnosti RS za uplynulé obdobie roku 2018 

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 : 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 jún, júl a august 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom plnení a čerpaní finančných 

prostriedkov z rozpočtu MsO za uplynulé obdobie roku 2018. Správa tvorí prílohu č.2 

zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Ľubomír Mokrý – Prečítal správu o priebežnom plnení úloh prijatých na MK pre rok 

2018. Správa tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

 

K bodu č.5 : 

Ľudovít Bakus –  Ústne predniesol zhrnutie činnosti RS za prvý polrok roku 2018. 

V skratke zhodnotil aj a vyzdvihol činnosť RS za uplynulé obdobie. Upozornil aj na to, 

že sa podarilo, že vďaka koordinovanej činnosti RS sa podarilo odhaliť niekoľko 

vážnych priestupkov a jeden trestný čin pytliactva.  

  

K bodu č.6 :  

Tibor Bezuška – Informoval o ukončení stavebných prác na VN Nováky, kde sa 

postupne vymieňali všetky výpustné ventily. 

Tibor Bezuška – Informoval o zakúpení 10ks podložiek pod rybu, ktoré sú 

umiestnené na rybníku Lúkovica a to za účelom lepšej ochrany rýb pri ich manipulácií 

a fotení. 

Tibor Bezuška – Dal návrh na zakúpenie 2ks vysávačov a to 1ks na RH Lúkovica 

a 1ks na rybársky dom v Prievidzi na Bottovej ulici. Následne dal za tento návrh 

hlasovať : 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval o skúšobnom chove zubáča v žľaboch na rybničnom 

hospodárstve Lúkovica. Zisťuje sa, či zubáč dokáže prejsť zo živej potravy na 

granule a za akých podmienok by sa dal takto odchovávať aj vo väčšom množstve. 

Tibor Bezuška – Informoval o mimoriadnom zasadnutí predsedníctva MsO za účelom 

požiadavky zástupcu mesta Nováky p. Hajnoviča o tretie zarybnenie Nováckeho 
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potoku pstruhom dúhovým. Odôvodnené to bolo nákupom pstruhov z dotácie  mesta 

Nováky. Po hlasovaní predsedníctva bol tento návrh neschválený v pomere 4:1. 

Tibor Bezuška – Dal návrh, aby sa nemenil spôsob odmeňovania obvodných výborov 

za počet členov, ale pokúsiť sa zmeniť stav v jednotlivých obvodných organizáciách 

na rovnomerný počet členov v každej z nich. Konkrétne má ísť o úpravu členskej 

základne podľa miesta bydliska, bez presunu členov do 5.obvodnej organizácie 

a presunu Prievidzských členov z iných organizácií. Návrh zmeny tvorí prílohu č. 4 

zápisnice. Následne dal hlasovať za predložený návrh :  

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 1   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Juraj Dolník – Oboznámil štatutárov MsO o problematike s vodnou plochou v obci 

Lehota p. Vtáčnikom (tzv. Pľuvátku), nakoľko momentálne nemá MsO SRZ Prievidza 

uzavretú nájomnú zmluvu ohľadne tejto vodnej plochy. Bude potrebné kontaktovať 

príslušný urbariát a dohodnúť podmienky nájmu. 

Juraj Dolník – obrátil sa na štatutárov MsO so žiadosťou, či by bolo možné zriadiť 

prístup na bankový účet organizácie, z ktorého by bolo možne nahliadnuť na 

prichádzajúce platby od členov MsO. 

Ľubomír Mokrý – Odpovedal na predošlú žiadosť a v najbližšej dobe skúsia štatutári 

preveriť  možnosti takéhoto prístupu v banke. 

Juraj Dolník – Požiadal, aby boli zápisnice a uznesenia s mestských výborov spolu 

s prílohami zasielané mailom všetkým predsedom obvodných organizácií. 

Slavomír Uhlár – Predniesol návrh o navýšení počtu delegátov na mestskú 

konferenciu. Pre účel konania mestskej konferencie ponúkol sálu v kultúrnom dome 

v Diviackej Novej Vsi. (k tomuto návrhu sa vrátime na októbrovom zasadnutí MV) 

Zdenko Čavojčin – Pripomenul, že na októbrové zasadnutie MV si bude potrebné 

pripraviť plány brigád a to z každej obvodnej organizácie. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že v mesiaci jún bola vysadená malá mrena do revíru 

Nitra č.6B. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že počas mesiaca jún boli do revíru Nitra č.7 

vysadené malé pstruhy potočné z vlastného chovu a to v počte cca 8000ks. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že v mesiaci august bolo vysadených do VN Nováky 

2100kg kapra K3. 

Zdenko Čavojčin – Informoval o výskume Štátneho vodohospodárskeho podniku, 

ktorý kontroloval zarybnenia a druhové zastúpenie rýb v našich revíroch.  
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Zdenko Čavojčin – Informoval, že počas letných mesiacov boli odobraté na VN 

Nitrianske Rudno vzorky rýb, ktoré boli následne poslané na Štátny veterinárny a 

potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Vzorky boli testované na ťažké kovy 

a karcinogény. Podľa písomného vyhodnotenia vzoriek Štátnym veterinárnym a 

potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne boli v daných vzorkách prekročené limity 

leukomalachitovej zelenej, ktorá patrí medzi zakázané karcinogénne látky. Na tomto 

základe Štátny veterinárny a potravinový ústav vydal predbežné opatrenie a nariadil 

označiť daný revír tabuľami s oznamom, že ulovené ryby sa neodporúča 

konzumovať. Hospodár daný revír podľa tohto nariadenia aj patrične označil. 

Dňa 6.9.2018 boli odobraté vzorky Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom 

Dolný Kubín. Výsledky by mali byť známe na konci mesiaca september 2018.  

Zdenko Čavojčin – Informoval, že došlo k zlúčeniu revírov OR Nitra č.2 a Ťakov 

potok. Na tomto základe bola vypracovaná žiadosť na zlúčenie revírov, ktorá bola 

odoslaná na Radu SRZ. Hospodár predniesol návrh, aby sa tieto dva revíry zlúčili na 

OR Nitra č.2 a to v režime chyť a pusť. Návrh na zlúčenie tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

Následne dal za tento návrh hlasovať : 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že dňa 20.10.2018 so začiatkom o 7:00hod sa bude 

konať výlov rybníka Lúkovica, za účelov vylovenia malých kaprov a zubáčov. 

Ľubomír Mokrý – Informoval, že nám bolo doručené rozhodnutie z okresného súdu 

vo veci otravy rýb na Ťakovom potoku. Okresný sudca zastavil trestné stíhanie na 

základe zmluvy o nevymáhaní škody od Hornonitrianskych baní zo strany MsO SRZ 

Prievidza. 

Slavomír Uhlár – Navrhol zvýšenie ceny ročnej miestnej pstruhovej povolenky 

z pôvodných 40 € na navrhovaných 46 €. Následne dal za tento návrh hlasovať : 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval, že nám bolo doručené rozhodnutie dovolania 

z Najvyššieho súdu SR v spore s Hornonitrianskymi baňami ohľadne prekládky rieky 

Nitra. Sudca dovolanie zamietol na základe, že naša zastupujúca právnička nemala 

oprávnenie zastupovať v tomto súdnom spore našu MsO. 
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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.8 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 6. septembra 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh na zakúpenie 2ks vysávačov a to 1ks na RH Lúkovica a 1ks na 

rybársky dom v Prievidzi na Bottovej ulici. 

c) Návrh, aby sa nemenil spôsob odmeňovania obvodných výborov za počet 

členov, ale pokúsiť sa zmeniť stav v jednotlivých obvodných organizáciách 

na rovnomerný počet členov v každej z nich. 

d) Zlúčenie revírov Ťakov potok a OR Nitra č.2 na revír OR Nitra č.2 v režime 

chyť a pusť. 

e) Zvýšenie ceny ročnej miestnej pstruhovej povolenky na 46 €. 

 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiace jún, júl a august 

2018. 

b) Správu o priebežnom plnení a čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu 

MsO za uplynulé obdobie roku 2018 

c) Správu o priebežnom plnení úloh prijatých na MK pre rok 2018. 

d) Zhrnutie činnosti RS za prvý polrok roku 2018. 

e) Mimoriadne zasadnutie predsedníctva MsO za účelom požiadavky 

zástupcu mesta Nováky o tretie zarybnenie Nováckeho potoku pstruhom 

dúhovým. 

f) Požiadavku urbariátu v Lehote p. Vtáčnikom na uzavretie nájomnej zmluvy 

ohľadne vodnej plochy v obci Lehota p. Vtáčnikom (tzv. „Pľuvátku“) 

 

 

 

III.  Informuje  

a) O ukončení stavebných prác na VN Nováky. 

b) O zakúpení 10ks podložiek pod rybu, ktoré sú umiestnené na rybníku 

Lúkovica 
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c) O skúšobnom chove zubáča v žľaboch na rybničnom hospodárstve 

Lúkovica. 

d) Aby boli zápisnice a uznesenia s mestských výborov spolu s prílohami 

zasielané mailom všetkým predsedom obvodných organizácií. 

e) Že v mesiaci jún bola vysadená malá mrena do revíru Nitra č.6B. 

f) Že počas mesiaca jún boli do revíru Nitra č.7 vysadené malé pstruhy 

potočné z vlastného chovu a to v počte cca 8000ks. 

g) Že v mesiaci august bolo vysadených do VN Nováky 2100kg kapra K3. 

h) O výskume Štátneho vodohospodárskeho podniku, ktorý kontroloval 

zarybnenia a druhové zastúpenie rýb v našich revíroch. 

i) O výsledkoch vzoriek odobratých rýb z VN Nitrianske Rudno, v ktorých boli 

zistené nad limity leukomalachitovej zelenej a na tomto základe vydal 

Štátny veterinárny a potravinový ústav odporúčanie, aby ulovené ryby na 

tejto VN rybári nekonzumovali. 

j) Že dňa 20.10.2018 so začiatkom o 7:00hod sa bude konať výlov rybníka 

Lúkovica. 

k) Že Okresný súd v Prievidzi zastavil trestné stíhanie ohľadne jarnej otravy 

rýb na revíry Ťakov potok. 

l) Že MsO SRZ Prievidza bolo doručené zamietavé rozhodnutie dovolania 

z Najvyššieho súdu SR v spore s Hornonitrianskymi baňami ohľadne 

prekládky rieky Nitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


