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

 

Zápisnica č. 2 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 14.februára 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac január 2019  

3. Správa o vykonanej inventarizácií majetku MsO SRZ Prievidza za rok 2018 

4. Schválenie zarybnenia revírov MsO v roku 2019 

5. Rôzne 

6. Uznesenie, záver rokovania  

 

Pred otvorením zasadnutia bol podaný návrh na doplnenie návrhovej komisie, ktorá 

bude vypracovávať priamo počas zasadnutia návrh na uznesenie. Do tejto komisie 

boli navrhnutý Marek Murár a Slavomír Uhlár. Následne dal predseda MsO za tento 

návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 11   Proti : 0   Zdržalo sa : 4 

Návrh bol schválený. 

Marek Murár dal návrh, aby v zápisnici z rokovania mestského výboru boli 

zverejnené mená členov ako za daný návrh hlasovali. Následne dal predseda MsO 

za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 6   Proti : 9   Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 
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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 január 2019. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Marek Murár – Ústne zhodnotil priebeh inventarizácie majetku v jednotlivých 

obvodných organizáciách, na rybárskom dome a na RH Lúkovica. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, na zrušenie inventarizačnej komisie v aktuálnom zložení. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 3   Proti : 9   Zdržalo sa : 3 

Návrh nebol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčín – Prečítal rozdelenie zarybnenia revírov MsO pre rok 2019. Správa 

tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Zdenko Čavojčín – Prečítal žiadosť o doplnkové zarybnenie revírov MsO pstruhom 

dúhovým pre rok 2019. Žiadosť tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Zdenko Čavojčín – Prečítal objednávku násadových rýb, ktorá bude elektronicky 

odoslaná na Radu SRZ. Objednávka tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Následne dal predseda MsO hlasovať za plán zarybnenia revírov MsO pre rok 2019. 

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

Návrh bol schválený. 
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K bodu č.5 : 

Tibor Bezuška – Dal návrh, aby na Mestskej konferencii mala zastúpenie každá 

obvodná organizácia v počte 10 delegátov. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Zdenko Čavojčín -  Informoval, že zaslal na ŠVP a.s. list, v ktorom požiadal daný 

podnik o vyjadrenie k povinnostiam vyplávajúcim z nového rybárskeho zákona a k ich 

vyjadreniu k naším povinnostiach v rámci tohto zákona. List, tvorí prílohu č.5 tejto 

zápisnice. 

Zdenko Čavojčín -  Informoval, že dostal odpoveď na zaslaný list z ŠVP a.s., kde si 

vyžiadal daný podnik zoznam všetkých revírov v užívaní MsO. Tento list tvorí prílohu 

č.6 tejto zápisnice. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Igora Nika, ktorý žiada o vrátenie platby za 

členské a povolenie na rybolov pre rok 2019, nakoľko prestúpil začiatkom roku 2019 

do inej organizácie a nedopatrením zaplatil do našej MsO. Následne dal za túto 

žiadosť hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p- Ľubomíra Krupičku ohľadne umožnenia pretekov 

Divízia LRU-plávaná na VN Nováky predbežne v termíne 6.9.2019 tréning a 7.9.2019 

samotný pretek. Žiadosť tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Pavla Šutivodu o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jozefa Hagaru ml. o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 
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Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jozefa Hagaru st. o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Milana Koša st. o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh nebol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Milana Koša ml. o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh nebol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Jána Spišáka o prestup do našej MsO. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Petra Hippa o prestup do našej MsO. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť p. Vladimíra Oršulu o prestup do našej MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na vyznamenanie 2.stupňa pre p. Jána 

Geschwandtnera. Žiadosť tvorí prílohu č.8 tejto zápisnice. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 
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Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na vyznamenanie 3.stupňa pre p. Juraja Gráca. 

Žiadosť tvorí prílohu č.9 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na vyznamenanie 2.stupňa pre p. Antóniu 

Martincovú. Žiadosť tvorí prílohu č.9 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na vyznamenanie 2.stupňa pre p. Miroslava Pafča. 

Žiadosť tvorí prílohu č.10 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na vyznamenanie 2.stupňa pre p. Miloslava 

Klemana. Žiadosť tvorí prílohu č.11 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 6   Proti : 5   Zdržalo sa : 4 

Návrh nebol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Dal návrh na schválenie bezplatného povolenia na rybolov na 

kaprové vody a pstruhové vody MsO SRZ Prievidza pre p. Ivana Bencu. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Dal návrh na schválenie bezplatného povolenia na rybolov na 

kaprové vody a pstruhové vody MsO SRZ Prievidza pre p. Viliama Perniša. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ľubomír Mokrý – Dal návrh na schválenie bezplatného povolenia na rybolov na 

detské kaprové vody zväzové pre Olivera Molnára. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 15   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 
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Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Zaviazal štatutárov MsO, aby poslali na RADU SRZ žiadosť 

o vydanie  známky na pstruhové vody pre rok 2019 v cene 46 €. 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh na uznesenie z rokovania a následne dal zaň aj 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.6 : 

Predseda MsO 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.2 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 14. februára 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Výbor MsO schvaľuje inventarizáciu majetku, ktorú vykonala komisia 

v zložení p. Murár, Zelenický a Uhlár. 

c) Plán zarybnenia revírov MsO na rok 2019. 

d) Počet delegátov na konferenciu v počte 10. Delegáti budú prednostne 

členovia obvodného výboru a do počtu 10 si členská schôdza určí z členov 

obvodnej organizácie. 

e) Vrátenie platby p. Igorovi Nikovi z dôvodu prestupu do inej organizácie 

SRZ. 

f) Usporiadanie pretekov LRU – plávaná na VN Nováky v termíne 6-

7.9.2019. 

g) Prestup p. Martina Martinského, Pavla Šutinského, Jozefa Hagaru, Jozefa 

Hagaru ml., Jána Spišáka, Petra Hippa a Vladimíra Oršulu do MsO SRZ 

Prievidza. 

h) Čestný odznak I. stupňa p. Miroslavovi Pafčovi 

i) Čestný odznak II. stupňa p. Jánovi Geschwandtnerovi 

j) Čestný odznak II. stupňa p. Antónií Martincovej 

k) Čestný odznak III. Stupňa p. Jurajovi Gráczovi 

l) Vydanie bezplatného povolenia kaprové vody zväzové do 15 rokov pre 

Olivera Molnára, pre p. Ivana Bencu kaprové povolenie miestne 

a pstruhové povolenie miestne, pre p. Viliama Perniša kaprové miestne 

a pstruhové povolenie miestne. 

 

                                   

II.  Neschvaľuje 

a) Prestup p. Milana Košu st. a Milana Košu. 

          

                                               

III.  Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac január 2019. 
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IV.  Ukladá 

a) .Tajomníkovi MsO SRZ, aby žiadal vytlačenie známky na pstruhové vody 

v hodnote 46 € na rok 2020. 

 

V. Zamieta 

a) Návrh na vyznamenanie 1. Stupňa pre p. Miloslava Klemana. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


