
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, Prievidza 

 

Zápisnica č. 8 

z rokovania  výboru MsO SRZ Prievidza konaného dňa 3.10.2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1, Otvorenie rokovania 

2, Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac september 2019  

3, Schválenie cien členských príspevkov a povolení na rok 2020 

4, Schválenie smernice na rok 2020  

5, Schválenie rybárskeho poriadku mestskej organizácie  

6, Správa vedúceho rybárskej stráže o činnosti za uplynulé obdobie 

7, Rôzne 

8, Uznesenie 

9, Záver rokovania 

 

K boduč.1 : 

Rokovanie výboru otvoril predseda organizácie pán Tibor Bezuška. Privítal 

prítomných, oboznámil výbor z programom zasadnutia a dal hlasovať o tom aby 

sa jednanie riadilo navrhnutým programom . 

Hlasovanie : Za 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

 Návrh bol schválený 



 

 

K bodu č.2 : 

Slavomír Uhlár prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

za mesiac september, správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č. 3 : 

Výbor prerokoval výšku cien povolení a členských príspevkov na rok 2020 

a rozhodol že ceny sa nebudú meniť, zostávajú v takej výške ako v roku 2019, 

okrem výšky členského príspevku detí od 6 do 15 rokov ktorý Rada SRZ 

stanovila na 1 euro. 

 

K bodu č. 4 : 

Podpredseda výboru prečítal návrh Smernice na rok 2020 výbor odporučil 

doplnky ktoré sa majú zapracovať do textu a to : ceny povolení a členských 

príspevkov, dátum a miesto konania skúšok nových členov, podmienky 

prihlasovania nových členov. Takto upravená smernica bude tvoriť prílohu č.2 

zápisnice. 

 

K bodu č. 5 : 

Návrh rybárskeho poriadku našej MsO bol po prečítaní a doplnení schválený 

a bude tvoriť prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.6 : 

Vedúci rybárskej stráže pán Bakus oboznámil výbor s činnosťou rybárskej stráže 

za uplynulé obdobie. Správa aj podrobne informovala členov výboru o činnosti 

tohto orgánu aj s problémami, ktoré sa priebežne vyskytujú. Vedúci upozornil 



na potrebu vybavenia členov niektorými súčasťami výstroje. Predsedom 

organizácie bolo prisľúbené, že sa tak stane na budúci rok. 

 

K bodu č.7 : 

Predseda organizácie oboznámil výbor s namontovaním kamerového systému 

na RH Lukovica, s výmenou garážovej brány na garáži na RD, so stavom výkupu 

pozemkov na našich revíroch, o vykonaní inventarizácie na RH Lukovica po 

ukončení činnosti p. Čavojčina ako hospodára MsO  

Predseda MsO prečítal žiadosť pána Ľudovíta Markoviča o zmazanie trestu 

trvalého vylúčenia zo SRZ.  

Hlasovanie : Za 0  Proti : 13  Zdržalo sa : 0 

 Návrh nebol schválený 

 

Hospodár MsO oboznámil výbor s plánovaným výlovom veľkého rybníka na RH 

Lúkovica 

Predseda oboznámil výbor so stavom príprav mimoriadnych členských schôdzí 

a mimoriadnej konferencie. Výbor sa zaoberal aj prípravou mimoriadnej 

konferencie, ktorá sa bude konať dňa 13.10.2019 v Diviackej Novej Vsi. 

Výbor prerokoval prípravu prívlačových rybolovných pretekov na VN Kanianka, 

kde prijal potrebné opatrenia ku konaniu týchto pretekov, najmä čo sa týka 

zabezpečenia rýb a organizácie rybolovu na tomto revíry pred a počas 

pretekov. 

Predseda organizácie oboznámil členov výboru so stavom reorganizácie 

členskej základne našej MsO a konštatoval, že táto sa nestretla s podporou 

nakoľko ani nebola dostatočne prerokovaná na členských schôdzach. Členovia 

výboru povedali na vec svoje názory, ale vzhľadom na to, že výbor nemal 

k dispozícii platné uznesenie z Mestskej konferencie tak rozhodol jednanie 

o tomto bode prerušiť do nasledujúcej schôdze výboru MsO. 

K bodu č.8 : 



Podpredseda MsO prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia výboru MsO 

Hlasovanie : 

Za : 13    Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

 

K bodu č.9 : 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda mestskej organizácie 

poďakoval členom výboru za účasť.  

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tibor Bezuška                  Ľubomír Mokrý 

Predseda MsO SRZ Prievidza                 Tajomník MsO SRZ Prievidza 



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

 

Uznesenie č. 8 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 3.10.2019 

 

 

I. Výbor MsO SRZ berie na vedomie : 

A, Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac september 2019  

B, Správu vedúceho rybárskej stráže o činnosti za uplynulé obdobie 

 

II. Výbor MsO SRZ schvaľuje : 

A, Ceny povolení a členských príspevkov na rok 2020 

B, Smernicu na rok 2020 

C, Rybársky poriadok mestskej organizácie na roky : 2020, 2021, 2022 

D, Pána Juraja Dolníka za člena predsedníctva výboru MsO SRZ Prievidza 

E, V dňoch 28, 29, 30, 31. 10  a 1.11.2019 všeobecný zákaz lovu rýb na VN 

Kanianka                       

 F, Dňa 2.11.2019 bude VN Kanianka vyhradená pre konanie prívlačových 

rybolovných pretekov 

G, Pánovi Čavojčinovi možnosť bezodplatného ponechania si osobného 

počítača ktorý bol majetkom MsO SRZ Prievidza  

H, Pánovi Ľubomírovi Zelenickému finančnú odmenu 200 euro za likvidáciu 

kovovej konštrukcie na hornom rybníku RH Lukovica 

I,  Predsedníctvu výboru MsO SRZ Prievidza možnosť použiť finančnú hotovosť 

do výšky 300 euro, na nákup tovaru alebo služieb bez predchádzajúceho 

súhlasu výboru MsO 



J, Zakúpenie troch kusov kari siete, ktorá bude použitá na výrobu zábrany na RH 

Lúkovica 

 

III. Výbor MsO SRZ neschvaľuje : 

A, Žiadosť pána Ľudovíta Markoviča o vymazanie trestu trvalého vylúčenia zo 

Slovenského rybárskeho zväzu 

 

 

 

 

 

 

          Tibor Bezuška                  Ľubomír Mokrý 

Predseda MsO SRZ Prievidza                 Tajomník MsO SRZ Prievidza 

 


