
 

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

 

Zápisnica č.10 

 z rokovania výboru MsO SRZ Prievidza konaného dňa 12.12.2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

 

1, Otvorenie 

2, Informácia o čerpaní rozpočtu za mesiac november 2019  

3, Správa o činnosti výboru za rok 2019  

4, Schválenie inventarizačnej komisie 

5, Správa vedúceho rybárskej stráže za rok 2019  

6, Vyhodnotenie brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií za rok 2019  

7, Rôzne 

8, Uznesenie 

9, Záver rokovania 

 

K bodu č.1 

Rokovanie výboru otvoril predseda MsO p. Tibor Bezuška. Privítal prítomných, oboznámil 

výbor s programom zasadnutia a dal hlasovať o tom aby sa jednanie riadilo navrhnutým 

programom. 

Hlasovanie : za 12  zdržal sa : 0  proti : 0 

 

K bodu č.2 



Podpredseda organizácie prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov v mesiaci 

november 2019. Správa bola prijatá bez pripomienok a tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 

Správu o činnosti výboru predniesol predseda MsO pán Tibor Bezuška.  V prednesenej správe 

predseda ocenil že vo výbore organizácie skončilo obdobie vnútorných nepokojov a že 

činnosť výboru sa uberá správnym smerom. K správe bolo z radov členov výboru požadované 

jej písomné vypracovanie. Toto bude dodané v najbližších dňoch. 

 

K bodu č.4 

Výbor schválil komisiu pre vykonanie inventarizácie majetku mestskej organizácie 

 

K bodu č.5 

Správa vedúceho rybárskej stráže zhodnotila prácu celej skupiny za rok 2019 a konštatoval že 

z radov stráže odišli dvaja členovia a to páni Orth a Čavojčin. Celková práca skupiny bola 

hodnotená ako dobrá, bolo vykonaných 664 kontrol na revíroch a bolo zistené 37 závažných 

priestupkov ktoré riešili príslušné inštitúcie.  

 

K bodu č.6 

Hospodár mestskej organizácie zhodnotil brigádnickú činnosť všetkých obvodných 

organizácií kde vytkol nedostatky ktoré sa v tejto činnosti vyskytli . Zdôraznil potrebu 

používať pri evidencii schválené tlačivá, ich zodpovedné vypisovanie, tak ako to ukladá 

brigádnický poriadok, žiadal väčšiu angažovanosť najmä čo sa týka revíru OR Nitry č.2 kde je 

ešte veľké množstvo práce. Ďalej prevzal plány brigádnickej činnosti od jednotlivých 

obvodných organizácií na rok 2020. 

 

K bodu č.7 

Predseda MsO oboznámil členov výboru s jednaním mimoriadneho XIII  snemu SRZ ktorý sa 

konal v Žiline 23.11.2019. 

V rámci diskusie predseda MsO navrhol pozastaviť výkon uznesenia z MK o reorganizácii 

členskej základne z dôvodu že táto nebola s výnimkou  2 obv. organizácie pre jednaná na 

členských schôdzach. 



Hlasovanie : 

Za: 7    Zdržal sa .0   Proti : 5 

Návrh bol prijatý 

P Marek Murár  navrhol vyplatiť každému členovi rybárskej stráže sumu 50 euro.  

Hlasovanie : 

Za :11    Zdržal sa : 0   Proti : 1 

Návrh bol prijatý 

Na posúdenie boli výboru predložené dve smernice. 

Prvá o udeľovaní vyznamenaní a čestného členstva pre členov MsO SRZ Prievidza. Návrh bol 

odložený na posúdenie a výbor sa ním bude zaoberať na nasledujúcej schôdzi. 

Druhá smernica navrhovala odmeňovanie členov rybárskej stráže za ich činnosť. Táto bola 

tak isto odložená. 

Výbor sa zaoberal v rámci tohto bodu aj s hospodárením na RH Lukovica. Konštatoval že bolo 

dochované 162 000 ks pstruha potočného v dĺžke 5 cm a 14 072 ks zubáča v dĺžke 12 cm. Za 

chov zubáča z ktorého čistý výnos bol 4218 euro bola schválená odmena 2000 euro. 

Za opravu elektroinštalácie v garáži na Lukovici bol navrhnutý pánovi Zelenickému vecný 

v hodnote 100 euro. 

Hlasovanie : 

Za: 12    Zdržal sa :0   Proti : 0 

Návrh bol prijatý 

 

K bodu č.8 

Podpredseda organizácie prečítal návrh na uznesenie. 

Hlasovanie : 

Za : 12    Zdržal sa : 0   Proti : 0 

 

K bodu č.9 

Predseda organizácie poďakoval prítomným 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. 10 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 12.12.2019  

 

I. Výbor MsO SRZ berie na vedomie : 

A, Výsledky z rozboru rýb z VN Nitrianske Rudno ktorý potvrdil neprítomnosť malachitovej 

zelenej v svalovine  rýb. 

B, Výsledky z rozboru rýb z revíru Nitra č.6a po splav v meste Nováky  na prítomnosť ortuti 

v svalovine rýb. Táto sa nachádza v nad limitnom množstve, konzum rýb sa neodporúča. 

 

II. Výbor MsO SRZ schvaľuje : 

A, Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac november 

B, Správu o činnosti výboru za rok 2019  

C, Správu hospodára o brigádnickej činnosti za rok 2019  

D, Správu vedúceho rybárskej stráže o činnosti skupiny za rok 2019 

E, Inventarizačnú komisiu v zložení : Zelenický, Murár, Uhlár 

F, Odloženie výkonu reorganizácie členskej základne až po pre jednaní na členských 

schôdzach 

G, Vyplatiť každému členovi rybárskej stráže po 50 euro za prácu v roku 2019 

H, Vecný dar v hodnote 100 euro pre Zelenického Ľubomíra za opravu el. inštalácie v garáži 

na Lukovici 

I, Nákup materiálu na vyštrkovanie cesty na OR2 a VN Lazany a VN Nováky 

J, Finančnú odmenu 2000 euro za chov zubáča na RH Lukovica 

K, Nákup materiálu na hrádzu nápustu OR2   

 

Tibor Bezuška       Ľubomír Mokrý 

Predseda MsO SRZ Prievidza     Tajomník MsO SRZ Prievidza 


