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

 

Zápisnica č. 7 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 5. septembra 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie rokovania, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho obdobia 

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiace jún, júl a august 2019  

3. Správa o priebežnom plnení a čerpaní financií z rozpočtu MsO za uplynulé 

obdobie  

4. Správa o plnení úloh prijatých na mestskej konferencii 

5. Správa o činnosti rybárskej stráže za uplynulé obdobie 

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 : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  
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Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za obdobie mesiacov jún, júl a august 2019. Správa tvorí prílohu č.1 

zápisnice.  

 

K bodu č.3 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o celkovom čerpaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu MsO za uplynulé obdobie roku 2019. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

Tibor Bezuška  – Pripomenul, že hlavná a zatiaľ nesplnená úloha z mestskej 

konferencie bolo, aby sa začali skupovať pozemky pod vodnými nádržami v rámci 

užívania MsO. Tento bod sa bude samostatne rozoberať v bode č.6 (rôzne). 

 

K bodu č.5 : 

 

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška –  Oznámil, že od dňa 1.9.2019 ukončil Zdenko Čavojčin funkciu 

hlavného hospodára MsO a taktiež aj člena Rady SRZ.  Následne dal hlasovať za 

voľbu nového hospodára MsO p. Juraja Dolníka, ktorý spĺňa dané podmienky pre 

túto funkciu.  

Hlasovanie :      Za : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška –  Oznámil, že na miesto p. Zdenka Čavojčina sa stáva novým členom 

mestského výboru p. Miroslav Oršula, ktorý bol zvolený ako náhradník. 

Tibor Bezuška – Vyzval prítomných, či by bolo dobre schváliť p. Zdenkovi 

Čavojčinovi odmenu za dlhoročnú prácu v MsO. 

Slavomír Uhlár – Upozornil, že p. Čavojčin bol zamestnancom MsO a podľa 

smernice o odmeňovaní by nemal dostať takúto odmenu. 

Jozef Ďurica – Navrhol, že by sa mu mal kúpiť aspoň vecný dar v určitej hodnote. 

Ján Radosa – Upozornil, že za funkcie p. Čavojčina sa urobilo veľa dobrej roboty 

a netreba na to zabúdať.  
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Tibor Bezuška – Dal návrh na zakúpenie vecného daru pre Zdenka Čavojčina 

v hodnote 300 €. Podmienka je, aby hospodár odovzdal všetky veci a danú agendu 

prislúchajúcu k tejto funkcií. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 6   Proti : 4   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval, že Zdenko Čavojčin má v užívaní rybársky notebook, 

ktorý už má viac ako 8 rokov. Preto by rád vedel, aby sa dohodlo, či ho má dotyčný 

vrátiť, keďže už nemá žiadnu cenu alebo si ho môže nechať. 

Tibor Bezuška – Informoval, že Zdenko Čavojčin a Ivan Orth skončili na vlastnú 

žiadosť v rybárskej stráži a z Obvodného úradu  poštou prišlo už aj ich odvolanie. 

Tibor Bezuška – Opýtal sa prítomných, či ideme ďalej na RH Lúkovica ďalej chovať 

ryby alebo sa s chovou úplne skončí. Opýtal sa, či má niekto s prítomných o tento 

chov záujem a chce to skúsiť za určitých podmienok. Nakoľko sa nikto neprihlásil, tak 

povedal, že by o tento chov rýb mala záujem partia rybárov v zložení Radoslav 

Pánis, Tibor Bezuška a Maroš Stano. Následne dal hlasovať, či členovia MV súhlasia 

s pridelením chovu rýb na RH Lúkovica tejto skupine. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár – Podotkol, že treba hneď na začiatku dohodnúť presné podmienky 

chovu rýb na RH Lúkovica. Následne predložil návrh, aby odmena za chov pstruha 

potočného bola 50% z čistých výnosov pre chovateľa a pri chove zubáča 50% 

z čistých výnosov pre chovateľa. Výnos pri zubáčovi aj z vrchného rybníka, 

spodného rybníka a aj so žľabov. Krmivo pre ryby, ikry a dezinfekčné prostriedky 

zakúpi organizácia. Na chovnom zariadení sa nebude vykonávať žiadna iná činnosť 

ako chov rýb. Dochované ryby si organizácia prevezme pred ich vysadením do 

revírov. Dohoda bude mať platnosť jeden rok (s opciou na jeden rok) a potom sa 

uzavrie nová dohoda.  

Tibor Bezuška – Oznámil, že spolu z hospodárom vycestoval do Hulína objednať 

ryby na jesenné zarybnenie revírov MsO. Taktiež spolu s tajomníkom navštívil 

predajcu rýb v Trnave a bolo by ideálne do budúcna rozdeliť celkové zarybnenie na 

dvoch dodávateľov. Celkovo sa z Hulína na jesenné zarybnenie objednalo 200 q 

kapra - 180 q K3 a 20 q K2 

Juraj Dolník – Predniesol návrh zarybnenia pstruhových revírov pre rok 2020 a ich 

prerozdelenie. Taktiež sa bude posielať žiadosť na zmenu chránených rybích oblastí. 

Príloha č.3 tejto zápisnice. 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby sa schválila spodná miera pre pstruha potočného na 

30cm. Následne dal hlasovať za návrh p. Dolníka a p. Uhlára.  
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Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Juraj Dolník – Oznámil, že obvodný úrad životného prostredia chce dokončiť odlov 

vzoriek rýb na rieke Nitrica, Nitra a následne ich dať na rozbor. 

Tibor Bezuška – Informoval, že na návšteve dodávateľa rýb v Trnave zistil, že 

dotyčný vie dodať väčšie kapry nad 70 cm po 3 €/kg a to na zatraktívnenie našich 

vôd, nakoľko od roku 2020 je schválená horná miera kapra 70cm. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že dal urobiť cenové ponuky na garážové brány na garáž 

na RH Lúkovica ( 2700 €) a na rybársky dom v Prievidzi ( 1500 € ). Následne dal 

hlasovať o nákupe garážových brán na RH Lúkovica a na rybársky dom v Prievidzi. 

Hlasovanie :      Za : 10   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že kamery na RH Lúkovica už bol pozrieť technik a všetko 

je pripravené na ich montáž. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že v novembri sa bude konať mimoriadny Snem SRZ. 

Bližšie info budú známe už o pár dní. Čiže následne bude treba zvolať aj mimoriadnu 

konferenciu MsO, na ktorej sa budú voliť delegáti a náhradník na mimoriadny Snem 

SRZ. 

Tibor Bezuška – Oznámil, že je najvyšší čas uzavrieť aj termíny na členské schôdze, 

tak vyzval aby zástupcovia Prievidzských obv. organizácií nahlásili termíny. 

1. Obv. org. – 15.3.2019 

2. Obv. org. – 8.3.2019 
6.  Obv. org. – 1.3.2019 
 
 

Tibor Bezuška – Oznámil, že Vodohospodársky podnik š.p. vydal nariadenie zákaz 

vstupu motorovým vozidlám a parkovania na jeho pozemkoch na VN Nitrianske 

Rudno. Zákazy sú označené dopravnými značkami. 

 

Tibor Bezuška – Oznámil, že spolu s tajomníkom MsO bol vykonať kontrolu 

brigádnickej činnosti v Diviackej Novej Vsi. Vedúci brigády nemal vyškrtnutú 

prezenčku a daná mimoriadna brigáda nebola nahlásená hlavnému hospodárovi 

MsO. Upozornil, aby sa už takáto situácia neopakovala. 

 

Marek Murár – Pripomenul, že už dávnejšie sa schválilo organizovať rybárske 

prívlačové preteky na VN Kanianka. Prečítal pripravené propozície a schválený 

dátum pretekov 2.11.2019. Následne dal predseda MsO hlasovať za tento návrh 

organizovania týchto pretekov.  
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Hlasovanie :      Za : 9   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Oznámil, že podľa uznesenia z MK by sa mali začať kupovať 

pozemky pod vodnými plochami, ktoré spravuje MsO. Situácia na VN Nitrianske 

Rudno je taká, že sa tam nedá nikde parkovať. Preto by sme mali zabezpečiť zmenu 

tejto situácie. Boli zistené viaceré pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského 

pozemkového fondu. Na tieto pozemky už bola poslaná žiadosť. Ďalšie parcely sa 

nachádzajú od obce Kostolná Ves a Rudnianska Lehota. Ďalej oznámil, že VN 

Kanianka sa väčšina vodnej plochy patrí Slovenskému pozemkovému fondu. 

Súkromným vlastníkom boli poslané listy s výzvou na odkúpenie ich pozemkov. 

Pozemky pod VN Lazany sú všetky súkromné. Všetkým vlastníkom boli poslané listy 

s výzvami na odkúpenie ich pozemkov. Výkupná cena na všetkých súkromných 

pozemkoch bola dohodnutá na 1 €/m2. 

Následne dal hlasovať, aby mohol predseda MsO po obhliadke nehnuteľnosti konať 

v mene MsO SRZ.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – Povedal, že Slavomír Uhlár pripravil predbežný zoznam členov na 

reorganizáciu členov MsO SRZ. Čo sa vlastne ide diať s pripravovanou 

reorganizáciou členov a či sa budú presúvať členovia aj do 5.obv.org. ?  

 

 

K bodu č.7 : 

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.7 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 5. septembra 2019 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac jún, júl, august 2019. 

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za prvých osem mesiacov roku 

2019. 

c) Odchod Zdenka Čavojčina z funkcie hlavného hospodára a člena výboru 

MsO. 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Juraja Dolníka do funkcie hlavného hospodára MsO. 

c) Miroslava Oršulu za člena výboru MsO. 

d) Vecný dar v hodnote 300 € Zdenkovi Čavojčinovi. 

e) Chov rýb na RH Lúkovica podľa predloženého návrhu. 

f) Správu hlavného hospodára o rozdelení rybích násad do jednotlivých 

revírov na jeseň 2019. 

g) Preloženie chránenej rybej oblasti od mosta v obci Liešťany po cestný 

most v časti obce Liešťany -  Dobročná. 

h) Zriadenie chránenej rybej oblasti od sútoku potoka Nitrica č.4 až po 

pramene v obci Valaská Belá vrátane prítokov. 

i) Predĺženie chránenej rybej oblasti v obci Diviacka Nová Ves po posledné 

rodinné domy v časti Vrbany. 

j) Zvýšenie lovnej miery pstruha potočného na 30cm.  

k) Odber rybích násad od dvoch dodávateľov v roku 2020. 

l) Výmenu garážových brán na RH Lúkovica a na rybárskom dome 

v Prievidzi. 

m) Termíny konania členských schôdzí pre 1,2 a 6 obvodnú organizáciu. 

n) Konanie prívlačových pretekov na VN Kanianka v termíne 2.11.2019 

 

III. Ukladá 

a) Zdenkovi Čavojčinovi vydať dokumentáciu potrebnú k činnosti hlavného 

hospodára MsO za obdobie jeho činnosti. 
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b) Zdenkovi Čavojčinovi a Ivanovi Orthovi odovzdať vybavenie člena 

rybárskej stráže. 

c) Predsedovi MsO Tiborovi Bezuškovi jednať o kúpe chaty a pozemku na 

VN Nitrianske Rudno pre potreby MsO. 

d) Inventarizačnej komisii vykonanie inventarizácie majetku na RH Lúkovica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


