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

 

Zápisnica č. 10 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 8.novembra 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac október 2018 

3. Vyhodnotenie hospodárenia na RH Lúkovica v roku 2018 

4. Správa o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO v roku 2018 

5. Návrh odmien funkcionárov MsO za rok 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 : 15   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 október 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Zdenko Čavojčin – Prečítal správu o vyhodnotení hospodárenia na RH Lúkovica 

v roku 2018. Správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčin – Prečítal správu o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO 

v roku 2018. Správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Prečítal návrh odmien funkcionárov MsO za rok 2018. Návrh tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Ľudovít Bakus – Navrhol, aby prvých šesť členov RS dostalo odmenu v hodnote 50 

€. Poradie určuje aktivita a činnosť jednotlivých členov RS za rok 2018. Následne dal 

predseda MsO za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 3   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška –  Navrhol, aby predseda Kontrolnej komisie MsO dostal finančnú 

odmenu 100 € a povolenie na rybolov kaprové – zväzové na rok 2019. Následne dal  

za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby predseda Disciplinárnej komisie MsO dostal finančnú 

odmenu 250 €, povolenie na rybolov kaprové – zväzové, povolenie na rybolov 

pstruhové - miestne na rok 2019. Pre ostatných členov Disciplinárnej komisie 

povolenie na rybolov kaprové – miestne a pstruhové – miestne pre rok 2019. 

Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby predseda Rybárskej stráže MsO dostal finančnú 

odmenu 100 €, povolenie na rybolov kaprové – zväzové, povolenie na rybolov 

pstruhové - miestne na rok 2019. Pre zástupcu RS finančnú odmenu 100 € a pre 

ostatných členov Rybárskej stráže povolenie na rybolov kaprové – miestne 
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a pstruhové – miestne pre rok 2019 a to podľa výsledkov za rok 2018. Následne dal  

za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby predseda MsO dostal finančnú odmenu za rok 2018 vo 

výške 900 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 3   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby podpredseda MsO dostal finančnú odmenu za rok 

2018 vo výške 400 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby tajomník MsO dostal finančnú odmenu za rok 2018 vo 

výške 900 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 2   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby hospodár MsO dostal finančnú odmenu za rok 2018 vo 

výške 950 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby zástupca hospodára MsO dostal finančnú odmenu za 

rok 2018 vo výške 100 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby za vedenie web stránky MsO bola vyplatená finančná 

odmena za rok 2018 vo výške 100 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby jednotlivé obvodné organizácie MsO a výdajcovia 

povolení dostali odmenu podľa návrhu v prílohe č.4 tejto zápisnice. Následne dal  za 

tento návrh hlasovať. 
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Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby Václav Mádr dostal finančnú odmenu za údržbu RH 

Lúkovica za rok 2018 a to vo výške 300 €. Následne dal  za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby Ľubomír Zelenický dostal finančnú odmenu za údržbu 

rybárskeho domu v PD za rok 2018 a to vo výške 200 €. Následne dal  za tento 

návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 14   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Navrhol, aby Ivan Nagy dostal finančnú odmenu za prípravu, 

školenie a skúšky nových členov MsO za rok 2018 a to vo výške 50 €. Následne dal  

za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 3 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška – Oznámil, že p. Mello dokončil zateplenie domu na RH Lúkovica 

a výsledná suma práce a materiálu bola spolu 720 €. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že sa zúčastnil stretnutia predsedov Trenčianskeho kraja, 

ktoré sa konalo v Trenčíne. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že Zdenko Čavojčin 

bude kandidovať na Sneme SRZ za kandidáta do Rady SRZ a to s podporou 

organizácií TN kraja. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že na blížiacom Sneme SRZ sa za našu MsO zúčastnia 

Tibor Bezuška a Zdenko Čavojčin. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že na blížiacom sa Sneme SRZ budú delegáti našej MsO 

požadovať zmenu IČA na 8-miestne. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že dňa 11.10.2018 boli na prítoku do VN Nitrianske 

Rudno odobraté vzorky jalca hlavatého v množstve 6ks/2,2kg. Vzorky boli odoslané 

na rozbor na Štátny potravinový a veterinárny ústav v Dolnom Kubíne. Podľa 

výsledkov, bol v daných vzorkách prekročený limit Leukomalachitovej zelenej. 

Výsledky skúšok tvoria prílohu č.5 tejto zápisnice. 
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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.10 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 8. novembra 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh, aby prvých šesť členov RS dostalo odmenu v hodnote 50 €. 

Poradie určuje aktivita a činnosť jednotlivých členov RS za rok 2018. 

c) Návrh koncoročných odmien pre funkcionárov MsO za rok 2018. 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Správu o vyhodnotení hospodárenia na RH Lúkovica v roku 2018. 

c) Správu o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO v roku 2018. 

 

 

 

III.  Informuje  

a) Že p. Mello dokončil zateplenie domu na RH Lúkovica a výsledná suma 

práce a materiálu bola spolu 720 €. 

b) Že predseda MsO sa zúčastnil stretnutia predsedov Trenčianskeho kraja, 

ktoré sa konalo v Trenčíne. 

c) Že na blížiacom Sneme SRZ sa za našu MsO zúčastnia Tibor Bezuška 

a Zdenko Čavojčin. 

d) Že na blížiacom sa Sneme SRZ budú delegáti našej MsO požadovať 

zmenu IČA na 8-miestne. 

e) Že dňa 11.10.2018 boli na prítoku do VN Nitrianske Rudno odobraté 

vzorky jalca hlavatého. Vzorky boli odoslané na rozbor na Štátny 

potravinový a veterinárny ústav v Dolnom Kubíne. Podľa výsledkov, bol 

v daných vzorkách prekročený limit Leukomalachitovej zelenej. 
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       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


