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

 

Zápisnica č. 9 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 4.októbra 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac september 2018 

3. Schválenie cien povolení na rok 2019 

4. Schválenie smernice pre rok 2019 

5. Rôzne 

6. 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 september 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 
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Slavomír Uhlár – Oznámil zavedenie nového povolenia na rybolov a to hosťovacie 

detské povolenie pre nečlenov denné na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 

do 14 rokov, v hodnote 10 €. 

Slavomír Uhlár – Oznámil zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové 

vody a zväzového povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 € na 40 € s tým, že 

odvod pre Radu SRZ je 38 € a 2 € ostávajú základnej organizácii SRZ 

Slavomír Uhlár – Oznámil zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 

2,50 €, pričom odvod pre Radu SRZ bude 6 € a výška jednotlivých členských známok 

sa zvýši o 3 €. 

Slavomír Uhlár – Oznámil zvýšenie členského pre mládež na 17 €. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že podľa aktuálneho vestníka Rady SRZ uverejneného 

v mesiaci september 2018 bola zrušená výška členského poplatku 27 €, ktorá bola 

schválená aj pre našu MsO SRZ Prievidza. Na tomto základe a podľa možností 

nadstavenia výšky členského podľa Rady SRZ dal hlasovať, aby pre rok 2019 bola 

výška členského pre dospelého vo výške 29 €. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že na tému zvýšenia členského sa budú pripomienkovať 

aj naši delegáti na Smene SRZ. 

Zdenko Čavojčin – Dal návrh, aby hosťovacie povolenie na rybolov pre nečlena SRZ 

dostal len ten, kto sa preukáže platným povolením na rybolov z krajiny, v ktorej má 

trvalý pobyt. 

Hlasovanie :      Za : 6   Proti : 8   Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Dal návrh, aby každý, kto si zakúpi hosťovacie povolenie na 

rybolov pre nečlena SRZ si automaticky musí zakúpiť aj zákon o rybárstve a jeho 

vykonávaciu vyhlášku v cene 0,50 € za každý kus. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 2 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška – Postupne prečítal navrhovanú smernicu pre rok 2019. Boli prebraté 

všetky zmeny a doplnky, ktoré boli zapracované do tejto smernice. Návrh smernice 
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pre rok 2019 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. Následne dal schváliť predloženú 

smernicu pre rok 2019. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Prečítal žiadosť firmy MBPP o stanovisko k výstavbe MVE na rieke 

Nitra v meste PD. Následne dal návrh, aby MsO SRZ Prievidza nesúhlasila 

s prejazdom po svojich a prenajatých pozemkoch pri revíry OR Nitra č.1. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že v školskom roku 2018/2019 bude fungovať krúžok 

mladých rybárov v CVČ a vedúcim krúžku bude pán Juraj Grác. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že dňa 16.10.2018 o 17:00hod sa v Solčanoch uskutoční 

školenie členov SRZ ohľadne elektronizácie SRZ. Za našu MsO sa zúčastnia Juraj 

Dolník a Marek Murár. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že dňa 10.11.2018 sa v Žiline uskutoční školenie členov 

SRZ k novému zákonu o rybárstve a vykonávacej vyhláške. Za našu MsO sa 

zúčastnia Marek Murár, Ľudovít Bakus + dvaja ďalší... 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh smernice o vedení evidencie členov MsO SRZ 

Prievidza. Návrh tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh na prerozdelenie členov MsO SRZ Prievidza do 

jednotlivých obvodných organizácií podľa miesta bydliska a to s účinnosťou od 

1.1.2020. Toto prerozdelenie sa netýka funkcionárov obvodných výborov 

a mestského výboru. Návrh tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 
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Zdenko Čavojčin – Upozornil, že v novo pripravovanom miestnom rybolovnom 

poriadku bude potrebné zmeniť číslo zákona o rybárstve. Miestny rybolovný poriadok 

vypracuje hlavný hospodár, ktorý ho následne pošle na schválenie oblastnému 

ichtyológovi. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že postupne prišli všetky výsledky vzoriek rýb, ktoré boli 

odobraté Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR na VN Nitrianske Rudno 

v mesiaci september. Všetky vzorky spĺňali predpísané limity. Výsledky daných 

vzoriek tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Zdenko Čavojčin – Navrhol, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná 

odmena 200 € pri odhalení prečinu pytliactva a to :  

a) Páchateľ bude chytať ryby bez platného povolenia a nie je člen Slovenského 

rybárskeho zväzu.  

b) Bude loviť ryby v čase individuálnej ochrany.  

V oboch prípadoch musí byť vznesené obvinenie Policajným zborom Slovenskej 

republiky 

 

Zdenko Čavojčin - Navrhol, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná 

odmena 100 € ak :  

a) Bude člen rybárskeho zväzu loviť ryby zakázaným spôsobom.  

b) Ukryje ulovené ryby alebo nájdené ryby alebo bude prechovávať neoprávnene 

ulovené ryby alebo nájdené ryby.  

c) Prevedie neoprávnene ulovenú rybu alebo nájdenú rybu na seba alebo iného. 

 

Následne dal za oba predložené návrhy hlasovať amblok. 

 

Hlasovanie :      Za : 2   Proti : 11   Zdržalo sa : 1 

Návrh nebol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Navrhol, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná 

odmena 100 € pri odhalení prečinu pytliactva a to :  

a) Páchateľ bude chytať ryby bez platného povolenia a nie je člen Slovenského 

rybárskeho zväzu.  

b) Bude loviť ryby v čase individuálnej ochrany.  

V oboch prípadoch musí byť vznesené obvinenie Policajným zborom Slovenskej 

republiky. 

 

Zdenko Čavojčin - Navrhol, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná 

odmena 50 € ak :  

a) Bude člen rybárskeho zväzu loviť ryby zakázaným spôsobom.  

b) Ukryje ulovené ryby alebo nájdené ryby alebo bude prechovávať neoprávnene 

ulovené ryby alebo nájdené ryby.  

c) Prevedie neoprávnene ulovenú rybu alebo nájdenú rybu na seba alebo iného. 
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Následne dal za oba predložené návrhy hlasovať amblok. 

 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 1   Zdržalo sa : 2 

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že jesenné zarybnenie kaprových revírov MsO 

prebehne počas mesiaca október a to priebežne na jednotlivých revíroch. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že všetci brigádnický referenti mu odovzdali pred 

zasadnutím plány brigád pre rok 2019. Následne upozornil, že od 1.1.2019 budú 

všetky rybárske brigády začínať o 7:00 hodine. 

  

K bodu č.6 :  

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.9 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 4. októbra 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh výšky členského poplatku pre dospelého člena SRZ a to v sume 29€ 

s účinnosťou od 1.1.2019. 

c) Návrh, aby každý, kto si zakúpi hosťovacie povolenie na rybolov pre 

nečlena SRZ si automaticky musí zakúpiť aj zákon o rybárstve a jeho 

vykonávaciu vyhlášku v cene 0,50 € za každý kus. 

d) Návrh smernice pre rok 2019. 

e) Návrh smernice o vedení evidencie členov MsO SRZ Prievidza. 

f) Návrh na prerozdelenie členov MsO SRZ Prievidza do jednotlivých 

obvodných organizácií podľa miesta bydliska a to s účinnosťou od 

1.1.2020. 

g) Návrh, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná odmena 100 € 

pri odhalení prečinu pytliactva a to : a) Páchateľ bude chytať ryby bez 

platného povolenia a nie je člen Slovenského rybárskeho zväzu. b) Bude 

loviť ryby v čase individuálnej ochrany. V oboch prípadoch musí byť 

vznesené obvinenie Policajným zborom Slovenskej republiky. 

h) Návrh, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná odmena 50 € 

ak : a) Bude člen rybárskeho zväzu loviť ryby zakázaným spôsobom.  

b) Ukryje ulovené ryby alebo nájdené ryby alebo bude prechovávať 

neoprávnene ulovené ryby alebo nájdené ryby. c) Prevedie neoprávnene 

ulovenú rybu alebo nájdenú rybu na seba alebo iného. 

 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Zavedenie nového povolenia na rybolov a to hosťovacie detské povolenie 

pre nečlenov denné na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 

rokov, v hodnote 10 €. 

c) Zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a 

zväzového povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 € na 40 €. 
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d) Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 €, pričom 

odvod pre Radu SRZ bude 6 € a výška jednotlivých členských známok sa 

zvýši o 3 €. 

e) Zvýšenie členského pre mládež na 17 €. 

f) Že dňa 16.10.2018 o 17:00hod sa v Solčanoch uskutoční školenie členov 

SRZ ohľadne elektronizácie SRZ.  

g) Že dňa 10.11.2018 sa v Žiline uskutoční školenie členov SRZ k novému 

zákonu o rybárstve a vykonávacej vyhláške. 

 

 

III.  Informuje  

a) Že na tému zvýšenia členského sa budú pripomienkovať aj naši delegáti 

na Smene SRZ. 

b) Že v školskom roku 2018/2019 bude fungovať krúžok mladých rybárov 

v CVČ a vedúcim krúžku bude pán Juraj Grác. 

c) Že všetky výsledky vzoriek rýb, ktoré boli odobraté Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR na VN Nitrianske Rudno v mesiaci september 

spĺňali predpísané limity. 

d) Že jesenné zarybnenie kaprových revírov MsO prebehne počas mesiaca 

október a to priebežne na jednotlivých revíroch. 

e) Že od 1.1.2019 budú všetky rybárske brigády začínať o 7:00 hodine. 

 

 

IV. Neschvaľuje 

a) Návrh, aby hosťovacie povolenie na rybolov pre nečlena SRZ dostal len 

ten, kto sa preukáže platným povolením na rybolov z krajiny, v ktorej má 

trvalý pobyt.  

b) Žiadosť firmy MBPP s.r.o. o prejazd po svojich a prenajatých pozemkoch 

pri revíry OR Nitra č.1 za účelom výstavby MVE na rieke Nitra v meste PD. 

c) Návrh, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná odmena 200 € 

pri odhalení prečinu pytliactva a to : a) Páchateľ bude chytať ryby bez 

platného povolenia a nie je člen Slovenského rybárskeho zväzu. b) Bude 

loviť ryby v čase individuálnej ochrany. V oboch prípadoch musí byť 

vznesené obvinenie Policajným zborom Slovenskej republiky 

d) Návrh, aby členovi rybárskej stráže bola vyplatená finančná odmena 100 € 

ak :  a) Bude člen rybárskeho zväzu loviť ryby zakázaným spôsobom. b) 

Ukryje ulovené ryby alebo nájdené ryby alebo bude prechovávať 

neoprávnene ulovené ryby alebo nájdené ryby. c) Prevedie neoprávnene 

ulovenú rybu alebo nájdenú rybu na seba alebo iného 
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       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


