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

 

Zápisnica č.9 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 7. novembra 2019 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

1. Otvorenie, kontrola plnenia úloh a uznesení výboru MsO za uplynulé obdobie 

2. Informácia o čerpaní rozpočtu za mesiac október 2019 

3. Vyhodnotenie hospodárenia na RH Lúkovica v roku 2019 

4. Správa o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO v roku 2019 

5. Brigádnická činnosť obvodných organizácií za rok 2019 (podávajú predsedovia 

obv. organizácií) 

6. Zhodnotenie brigádnickej činnosti celej MsO (podáva hlavný hospodár) 

7. Návrh a schválenie termínov konaní ČS a MK v roku 2020 

8. Rôzne (schválenie odmien funkcionárov MsO) 

6. 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. Predsedajúci dal návrh, 

aby sa bod č. 6 a č. 7 presunuli na decembrové rokovanie MV. Následne 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 : 

Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov 

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

 

K bodu č.3 :  

Slavomír Uhlár –  Prečítal vyhodnotenie hospodárenia na RH Lúkovica v roku 2019. 

Vyhodnotenie tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.4 : 

Juraj Dolník – Prečítal správu o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO v roku 

2019. Správa tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

 

K bodu č.5 :  

Správu o brigádnickej činnosti jednotlivých obvodných organizácií prečítali ich 

členovia v MV : 

1. obv. organizácia - J. Radosa 

2. obv. organizácia - T. Bezuška (zastúpenie) 

3. obv. organizácia - L. Flimel 

4. obv. organizácia - J. Dolník 

5. obv. organizácia - J. Mišovic 

6. obv. organizácia - Ľ. Zelenický 

7. obv. organizácia - M. Murár  

 

K bodu č.6 : 

Tibor Bezuška - Predniesol návrh na zmenu cien hosťovacích povolení pre členov 

SRZ a to : 

- hosťovacie povolenie člen SRZ denné - 10 € 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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



Návrh bol schválený. 

- hosťovacie povolenie člen SRZ týždenné - 60 € 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška - Predniesol návrh, aby sa v roku 2020 predávali hosťovacie 

povolenia denné pre členov SRZ na pstruhové vody MsO. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh nebol schválený. 

Slavomír Uhlár - predniesol návrh, aby sa členom RS zakúpili topánky v počte 7ks a 

v hodnote maximálne 80 € / ks v termíne do 1.12.2019. Následne dal za tento návrh 

hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - predniesol návrh, aby sa členom RS zakúpili taktické vesty pre 

členov RS v počte 15ks a v hodnote maximálne 120 € / ks v termíne do 1.12.2019. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška - Predniesol návrh na zakúpenie oblečenia pre hlavného hospodára 

MsO v hodnote do 400 €. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška - Predniesol žiadosť mesta PD o umiestnenie monitorovacieho 

zariadenia v areály RH Lúkovica. Žiadosť tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 



Tibor Bezuška - Predniesol žiadosť Petra Orihela o prestup do 5. obv. organizácie 

MsO SRZ Prievidza. Žiadosť tvorí prílohu č.5 tejto tejto zápisnice. Následne dal za 

tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Juraj Dolník - Informoval, že prišli výsledky vzoriek, ktoré boli odobraté na rieke 

Nitrici. Vo vzorkách rýb jalca hlavatého a pstruha potočného neboli zistené 

koncentrácie malachitovej zelenej prevyšujúce stanovené normy.  

Ľubomír Mokrý - Oznámil členom MV, že k 31.12.2019 rezignuje na funkciu 

tajomníka MsO. 

Marek Murár - Predniesol návrh, na udelenie finančnej odmeny v hodnote 100 € pre 

p. Miloslava Klemana, nakoľko dotyčný ako člen RS pri kontrole zistil prečin 

pytliactva na revíroch MsO, čo následne bolo potvrdené aj vznesením obvinenia voči 

konkrétnemu páchateľovi. Výška odmeny je stanovená v Smernici pre činnosť RS 

MsO SRZ Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.  

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

Návrh bol schválený. 

Marek Murár - Predniesol návrh, na udelenie finančnej odmeny v hodnote 50 € pre p. 

Jaroslava Hepnera a p. Mareka Murára, nakoľko obaja dotyční ako členovia RS pri 

kontrole zistili porušenie rybárskeho zákona na revíroch MsO, čo následne bolo 

potvrdené aj Disciplinárnou komisiou MsO SRZ Prievidza. Výška odmeny je 

stanovená v Smernici pre činnosť RS MsO SRZ Prievidza. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Ján Radosa - Predniesol návrh, aby si mohli nový členovia a aj súčasní členovia 

MsO SRZ Prievidza od 15 rokov zakúpiť miestne pstruhové povolenie bez 

obmedzenia. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Kontrolnú komisiu MsO. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 



Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Disciplinárnu komisiu MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Rybársku stráž MsO. Následne dal 

za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Predsedu MsO. Následne dal za 

tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška - Predložil návrh na odmenu pre Podpredsedu MsO vo výške 500 €. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 2   Proti : 8   Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 

Tibor Bezuška - Predložil návrh na odmenu pre Podpredsedu MsO vo výške 800 €. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh nebol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Tajomníka MsO vo výške 900 €. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre Hospodára MsO vo výške  600 €. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu za vedenie internetovej stránky MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 



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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre jednotlivé obvodné organizácie MsO. 

Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre výdajcov jednotlivých obvodných 

organizácií MsO. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu pre školiteľov a skúšajúcich nových 

členov MsO. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu za údržbu na RH Lúkovica. Následne dal 

za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu za údržbu Rybárskeho domu. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na odmenu bývalému Hospodárovi MsO p. Zdenkovi 

Čavojčinovi. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

Slavomír Uhlár - Predložil návrh na rozdelenie bezplatných povolení na rybolov pre 

rok 2020. Návrh tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh 

hlasovať anblok. 

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



Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška - Oznámil, že naďalej prebieha výkup pozemkov pod vodnými 

plochami. Podarilo sa kúpiť ďalších 2000 m2 pod VN Kanianka. 

Tibor Bezuška - Oznámil, že prebehlo rokovanie s p. Strachotovou ohľadne 

odkúpenia pozemkov pri VN Lazany. Navrhla nám sumu 10 €/m2. Zástupcovia MsO 

dali predbežnú ponuku za celý pozemok s výmerou cca 11500 m2 za 40 000 €. 

Následne dal návrh na zaslanie cenovej ponuky za pozemok v Lazanoch o výmere 

11 500m2 v sume 40 000 € pani Strachotovej. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.7 : 

Predseda po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným a podal 

návrh na uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slavomír Uhlár                                                                        Ľubomír Mokrý 

predseda MsO SRZ                 tajomník MsO SRZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

UZNESENIE č.9 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 7. novembra 2019 

 

 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za obdobie 

október 2019 

b) Brigádnickú činnosť obvodných organizácií MsO za rok 2019 

c) Správu o vyhodnotení hospodárenia na RH Lúkovica v roku 2019 

d) Správu o jesennom a celkovom zarybnení revírov MsO 

e) Rezignáciu Ľubomíra Mokrého na funkciu tajomníka MsO k 31.12.2019 

 

 

II. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom 

b) Predaj hosťovacích povolení na rybolov na kaprové vody MsO denné/člen 10 € a 

týždenné/člen 60 € 

c) Nákup 7ks topánok v hodnote maximálne 80 €/ks pre členov RS 



d) Nákup 15ks taktických viest v hodnote maximálne 120 € / ks pre členov RS 

e) Prestup p. Petra Orihela z MsO SRZ Trnava do našej MsO 

f) Žiadosť o umiestnenie monitorovacieho zariadenia na RH Lúkovica 

g) Finančnú odmenu v hodnote 100 € pánovi Miloslavovi Klemanovi a odmenu v 

hodnote po 50 € pánovi Jaroslavovi Hepnerovi a Marekovi Murárovi 

h) Možnosť zakúpenia miestnej pstruhovej povolenky pre všetkých členov MsO od 

15 rokov. 

i) Odmeny pre funkcionárov MsO SRZ Prievidza a ich komisii 

j) Udelenie bezplatných povolení pre rok 2020 

k) Zaslanie cenovej ponuky p. Strachotovej ohľadne zakúpenia pozemku pri VN 

Lazany s výmerou cca. 11 500m2 za sumu 40 000 €  

 

III. Informuje 

a) O negatívnych výsledkoch vzoriek rýb odobratých na rieke Nitrica za účelom 

zistenia výšky obsahu Malachitovej zelenej 

 

IV. Zamieta   

a) Vydávanie hosťovacích povolení na pstruhové revíry MsO 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška         Ľubomír Mokrý 

predseda MsO Prievidza      tajomník MsO SRZ Prievidza 

 


