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

 

Zápisnica č. 11 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 13.decembra 2018 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac november 2018 a celý rok 2018 

3. Správa o činnosti výboru za rok 2018 

4. Schválenie inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku MsO 

5. Návrh a schválenie brigádnickej činnosti na 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 : 11   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 november 2018. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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Slavomír Uhlár – Prečítal správu o celkovom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za rok 2018. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o ekonomickom zhodnotení RH Lúkovica za rok 

2018. Správa tvorí prílohu č.3 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Tibor Bezuška – Prečítal správu o činnosti výboru MsO za rok 2018. Správa tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška – Navrhol členov do inventarizačnej komisie MsO v zložení Ľubomír 

Zelenický, Juraj Dolník, Slavomír Uhlár, Marek Murár. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Dal návrh na poverenie Mareka Murára, Ľubomíra Zelenického, 

hospodára MsO a oboch štatutárov MsO na kontrolu brigád. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Prečítal sumár nefinančného plnenia brigádnickej činnosti na RH 

Lúkovica pre rok 2018. Sumár tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. 

- postupne všetci zástupcovia obv. org. prečítali sumár brigádnickej činnosti za rok 

2018 

Zdenko Čavojčin -  Prečítal správu a hodnotenie brigád jednotlivých obv. org. Správa 

tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška – Oznámil, že MsO má schválenú dotáciu od mesta Prievidza pre rok 

2019 a to v hodnote 7000 €.  
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Tibor Bezuška – Dal návrh plánu práce pre rok 2019. Návrh tvorí prílohu č.8 tejto 

zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Václav Mádr – Dal návrh, aby sa za chatku na RH Lúkovica vyberal poplatok 5€/noc. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Ľudovít Bakus – Dal návrh smernice pre činnosť rybárskej stráže. Návrh tvorí prílohu 

č. 9 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Prečítal návrh na pridelenie bezplatných zväzových povolení na 

rybolov  pre rok 2019. Návrh tvorí prílohu č.10 tejto zápisnice. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Prečítal návrh na pridelenie bezplatných miestnych povolení na 

rybolov pre rok 2019. Návrh tvorí prílohu č.11 tejto zápisnice. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Informoval, že dňa 22.12.2018 od 10:00 hod. sa na Námestí 

slobody v Prievidzi bude konať akcia Vianočný kapor. 

 

K bodu č.7 :  

Predseda MsO po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným 

a podal návrh na uznesenie. 
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   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.11 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 13. decembra 2018 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh členov do inventarizačnej komisie MsO v zložení Ľubomír Zelenický, 

Juraj Dolník, Slavomír Uhlár, Marek Murár. 

c) Návrh na poverenie Mareka Murára, Ľubomíra Zelenického, hospodára 

MsO a oboch štatutárov MsO na kontrolu brigád. 

d) Návrh plánu práce MsO pre rok 2019. 

e) Návrh, aby sa za chatku na RH Lúkovica vyberal poplatok 5€/noc. 

f) Návrh smernice pre činnosť rybárskej stráže. 

g) Návrh na pridelenie bezplatných zväzových povolení na rybolov  pre rok 

2019. 

h) Návrh na pridelenie bezplatných miestnych povolení na rybolov pre rok 

2019. 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Správu o celkovom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za rok 

2018. 

c) Správu o ekonomickom zhodnotení RH Lúkovica za rok 2018. 

d) Správu o činnosti výboru MsO za rok 2018. 

e) Sumár nefinančného plnenia brigádnickej činnosti na RH Lúkovica pre rok 

2018. 

f) Sumár brigádnickej činnosti jednotlivých obv. org. za rok 2018. 

g) Správu a hodnotenie brigád jednotlivých obv. org. 

 

 

 

III.  Informuje  

a) Že MsO má schválenú dotáciu od mesta Prievidza pre rok 2019 a to 

v hodnote 7000 €. 

b) Že dňa 22.12.2018 od 10:00 hod. sa na Námestí slobody v Prievidzi bude 

konať akcia Vianočný kapor. 
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       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


