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

 

Zápisnica č. 1 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3.januára 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

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

3. Predpokladané zarybnenie revírov MsO v roku 2019 

4. Správa rybárskej stráže za rok 2018 

5. Príprava ČS obvodných organizácií 

6.Návrh rozpočtu MsO na rok 2019 

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 december 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. 

 

K bodu č.3 : 

Zdenko Čavojčin – Predložil zarybňovací plán pre revíry MsO na rok 2019. Správa 

tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Ľudovít Bakus – Prečítal správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2018. Správa tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Pripomenul termíny všetkých schôdzi obvodných organizácií 

a upozornil zástupcov každej obvodnej organizácie, aby vypracovala pre svojich 

členov krátky dodatok o zmenách pre rok 2019. 

 

K bodu č.6 : 

Slavomír Uhlár – Predložil návrh rozpočtu pre rok 2019. Návrh tvorí prílohu č.5 tejto 

zápisnice. 

Tibor Bezuška – Predložil návrhy : 

- na zakúpenie nového osvetlenia do zasadačky na RD v Prievidzi.  

- na zakúpenie rukávu na zarybňovaciu bedňu 

- na zakúpenie triedičky malých rýb 

- na zakúpenie špeciálnych hologramových známok na zabezpečenie hosťovacích 

povolení pre nečlena SRZ 

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

Návrhy boli schválené. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že v roku 2019 budú predajné miesta na hosťovacie 

povolenia nasledovné : Rybárske potreby v Zemianskych Kostoľanoch, Rybárske 

potreby Ľubica Diviacká Nová Ves, Rybárske potreby RRR v Prievidzi a Rybárske 

potreby KM Fish v Prievidzi. 



~ 3 ~ 
 

Slavomír Uhlár – Pripomenul, aby bola poslaná na Radu SRZ žiadosť na schválenie 

miestne pstruhové povolenie pre rok 2020 vo výške 46 €. 

Marek Murár – Navrhol, aby sa na VN Kanianka v mesiaci máj konali ženské preteky 

v love rýb udicou. Návrh propozícií tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. Následne dal za 

tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Dal návrh na vyznamenanie 3. Stupňa pre p. Juraja Grácza 

z 1.obv.org. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh nebol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Pavla Kusíka o prestup z MsO SRZ Bánovce 

Nad Bebravou do MsO SRZ Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Dal návrh na vyznamenanie 2. Stupňa pre p. Romana Sokola 

z 3.obv.org. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť z Rady SRZ ohľadne umožnenia konania pretekov 

LRU-Feeder, zaradené do Feeder ligy 2019 na VN Nováky v máji tohto roku. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 1   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

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.1 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 3. januára 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Návrh, na zakúpenie nového osvetlenia do zasadačky na RD v Prievidzi. 

c) Návrh, na zakúpenie rukávu na zarybňovaciu bedňu. 

d) Návrh, na zakúpenie triedičky malých rýb. 

e) Návrh, na zakúpenie špeciálnych hologramových známok na 

zabezpečenie hosťovacích povolení na rybolov pre nečlena SRZ. 

f) Návrh, na konanie ženských pretekov v love rýb udicou na VN Kanianka 

v mesiaci máj. 

g) Žiadosť p. Pavla Kusíka o prestup z MsO SRZ Bánovce Nad Bebravou do 

MsO SRZ Prievidza. 

h) Návrh na vyznamenanie 2. Stupňa pre p. Romana Sokola z 3.obv.org. 

i) Žiadosť Rady SRZ na konania pretekov LRU - Feeder na VN Nováky 

v máji 2019. 

                                   

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 

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

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za december 

2018 

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

2018. 

d) Zarybňovací plán pre revíry MsO na rok 2019. 

e) Správu o činnosti rybárskej stráže za rok 2018. 

f) Termíny všetkých schôdzi obvodných organizácií MsO. 

 

 

 

 

III.  Informuje  

a) Že predajné miesta na hosťovacie povolenia pre rok 2019 sú nasledovné : 

Rybárske potreby v Zemianskych Kostoľanoch, Rybárske potreby Ľubica 
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Diviacká Nová Ves, Rybárske potreby RRR v Prievidzi a Rybárske potreby 

KM Fish v Prievidzi. 

 

IV. Zamieta 

a) Návrh na vyznamenanie 3. Stupňa pre p. Juraja Grácza z 1.obv.org. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


