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

 

Zápisnica č. 4 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 4.apríla 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac marec 2019  

3. Zhodnotenie výročných členských schôdzí obvodných organizácií 

4. Zabezpečenie ochrany revírov MsO na hlavnú rybolovnú sezónu 

5. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018 

6. Príprava a zabezpečenie rybárskych pretekov MsO pre rok 2019 

7. Školenie a skúšky nových členov 

8. Rôzne 

9. 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. 
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K bodu č.2 :  

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie marec 2019. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 : 

Tibor Bezuška – Zhodnotil priebeh všetkých výročných členských schôdzi. Podotkol, 

že na všetkých bol bezproblémový priebeh. Práve z členských schôdzi bol podaný aj 

návrh, aby ku každému uzneseniu z MV boli uverejňované všetky prílohy k danej 

zápisnici. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 2   Proti : 8   Zdržalo sa : 2 

Návrh nebol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Zdenko Čavojčin – Pripomenul, že bola vytvorená smernica pre fungovanie  členov 

RS, ktorá je pre nich záväzná v rámci fungovania na našich revíroch. 

 

K bodu č.5 : 

Roman Bujna – Prečítal správu o činnosti KK za rok 2018 a pripomenul, že táto 

správa bude prečítaná aj na Mestskej konferencii. Správa tvorí prílohu č.2 tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška – Dal návrh, aby sa vyčlenili financie na zakúpenie 9 sád medailí, 3 

sád pohárov a 2ks pohárov, ktoré ešte dlžíme výhercom za predchádzajúce dva 

ročníky súťaže Zlatý blyskáč. Ďalej dal návrh, aby sa vyčlenili financie na nákup 

občerstvenia pre deti na preteky Zlatý blyskáč. Následne dal za tieto návrhy hlasovať 

amblok. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Dal návrh, aby bolo p. Jozefovi Haláčovi schválené bezplatné 

povolenie na rybolov na kaprové vody miestne a pstruhové vody miestne, nakoľko 
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dotyčný pán už niekoľko rokov zabezpečuje všetko potrebné po organizačnej stránke 

na rybolovné preteky pre deti Zlatý blyskáč. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Juraj Dolník – Pripomenul, že rybolovné preteky pre dospelých sa budú konať 

1.5.2019 na VN Nováky. Prečítal propozície na tieto preteky, ktoré budú následne 

uverejnené na web stránke organizácie. Propozície pretekov tvoria prílohu č.3 tejto 

zápisnice. 

Tibor Bezuška – Pripomenul termín blížiacich sa funkcionárskych pretekov, ktoré sa 

budú konať 25.5.2019 na VN Lúkovica.  

 

K bodu č.7 : 

Tibor Bezuška – Pripomenul, že skúšky nových členov do MsO sa budú konať 

13.4.2019 o 9:00hod. v KD Necpaly v Prievidzi. Celkovo sa tento rok prihlásilo 52 

záujemcov stať sa členmi MsO. 

 

K bodu č.8 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal žiadosť o prestup p. Pavla Bártu do MsO SRZ Prievidza, 

nakoľko sa dotyčný pán presťahoval do obce Liešťany. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Vyzval zástupcov všetkých obv. org., aby prečítali zoznamy členov 

MsO na prerušenie členstva na najbližšie 2 roky. Zoznamy prerušení členstva tvoria 

prílohu č.4 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh na prerušenie členstva 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Prečítal žiadosť p. Sekereša o obnovu členstva v SRZ, nakoľko bol 

dotyčný pán trvalo vylúčený z radov SRZ. Žiadosť tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 1   Proti : 10   Zdržalo sa : 0 
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Návrh nebol schválený. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že dňa 8.4.2019 bude na pstruhových revírov MsO 

vysadený pstruh dúhový v celkovej váhe 2100kg. 

Zdenko Čavojčin – Oznámil, že už začalo priebežné zarybnenie kaprových revírov 

MsO násadou kapra, lieňa a štuky. 

Milan Cápa – Požiadal, o zapožičanie krovinorezu na súkromné účely. Následne dal 

p. Bezuška o tomto návrhu hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Prečítal návrh na uznesenie a následne dal zaň hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.9 : 

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.4 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 4. apríla 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac marec 2019. 

b) Kontrolu písomností pre jednanie MK 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Bezplatné kaprové povolenie a pstruhové povolenie pre p. Jozefa Haláča. 

c) Pre účastníkov rybolovných pretekov detí zabezpečiť 9 sád medailí, 3 sady 

pohárov, zakúpenie cien a občerstvenia. 

d) Zmenu termínu konania rybolovných pretekov dospelých na VN Nováky na 

1.5.2019. 

e) Smernicu pre konanie rybolovných pretekov na VN Nováky v roku 2019. 

f) Prestup p. Pavla Bártu do MsO SRZ Prievidza. 

 

III.  Neschvaľuje 

a)  Žiadosť p. Sekereša o obnovu členstva v SRZ   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 


