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

Zápisnica č. 1
z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9. januára 2020

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie rokovania
2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac december 2019 a celý rok 2019
3. Predpokladané zarybnenie revírov MsO v roku 2020
4. Príprava ČS obvodných organizácií
5. Návrh rozpočtu MsO pre rok 2020
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 : 13

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 december 2019. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice.
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Slavomír Uhlár – Prečítal správu o celkovom čerpaní finančných prostriedkov
z rozpočtu MsO za rok 2019. Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice.
Slavomír Uhlár – Navrhol, aby sa bod č.6 prerokoval v tejto časti, proti čomu nemal
nikto so zúčastnených námietku. Následne prečítal návrh rozpočtu MsO SRZ
Prievidza pre rok 2020. Návrh rozpočtu tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. Po krátke
debate dal hlasovať, aby tento návrh rozpočtu bol predložený aj na Mestskej
konferencií na schválenie.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.

K bodu č.3 :
Juraj Dolník – Predložil plán minimálneho zarybnenia revírov MsO na rok 2020. Plán
tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. Následne dal hlasovať za predložený plán
minimálneho zarybnenie MsO pre rok 2020.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Juraj Dolník – Predložil zarybňovací plán pre kaprové a pstruhové revíry MsO na rok
2020. Zarybňovací plán tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. Následne dal hlasovať za
predložený plán zarybnenie MsO pre rok 2020 na vody kaprové a aj pstruhové.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.

K bodu č.4 :
Tibor Bezuška – Pripomenul postupne všetky termíny výročných členských schôdzí
jednotlivých obvodných organizácií a skonštatoval, že priestory pre konanie sú
zabezpečené..

K bodu č.6 :
Tibor Bezuška – Dal návrh, aby po zamrznutí pôdy prebehlo na RH Lúkovica
bágrovanie sádok a terénne úpravy spojené s búraním nepotrebných hrádzi.
Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0
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Tibor Bezuška – Dal návrh, aby bolo zakúpených 15 ton maštaľného hnoja pre
potreby na RH Lúkovica. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby na základe novej smernice Rady SRZ o vydávaní
povolení boli zrušené týždňové hosťovacie povolenia na vody MsO pre členov a aj
nečlenov SRZ. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 11

Proti : 0

Zdržalo sa : 2

Návrh bol schválený.
Slavomír Uhlár – Predniesol návrh chovu rýb na RH Lúkovica a odmenu za chov rýb.
Návrh tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 10

Proti : 0

Zdržalo sa : 3

Návrh bol schválený.
Ľubomír Zelenický – Pripomenul, že pánovi Milanovi Švorcovi bola zabudnutá
započítaná brigáda za rok 2019, nakoľko požičal pre potreby MsO svoj báger.
Ján Radosa – Opýtal sa na vydávanie lipňového povolenia, či toto povolenie môže
vydať aj na miestne povolenie.
Tibor Bezuška – Odpovedal, že lipňové povolenie môže byť vydané na základe
miestneho povolenia (kaprové alebo pstruhové). Je to uvedené aj v novej smernici z
Rady SRZ pre vydávanie povolení na rok 2020.
Ján Mišovic – Navrhol udelenie vyznamenania čestného člena MsO SRZ pre pána
Divékyho Olivera. Návrh tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Následne dal za tento
návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Miroslava Šima na prestup do MsO SRZ
Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Petra Kočnera na prestup do MsO SRZ
Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0
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Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Ľubomíra Turanského na prestup do MsO
SRZ Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Martina Štefeka na prestup do MsO SRZ
Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Júliusa Prídavku na prestup do MsO SRZ
Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Prečítal žiadosť pána Miroslava Čičmanca na prestup do MsO SRZ
Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ján Mišovic – Pripomenul, že pán Kováč (člen RS), má nárok na odmenu v hodnote
100 €, nakoľko kvôli jeho výkonu RS bolo vznesené obvinenie za trestný čin
pytliactva prokuratúrou.
Roman Bujna - Odovzdal plán práce Kontrolnej komisie pre rok 2020. Plán práce
tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.
Marek Murár – Predložil návrh na Smernicu o vecných daroch pre členov RS za
výkon ich funkcie. Návrh tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. Následne dal za tento
návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 7

Proti : 6

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Ľubomír Mokrý – Oznámil, že výber za hosťovacie povolenia za rok 2019 bol vo
výške 4279 €.
Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh nájomnej zmluvy za nebytový priestor v obci
Kanianka na najbližšie tri roky. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
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Ľubomír Mokrý – Prečítal návrh na trvalé vylúčenie pána Dušana Giláňa ml., nakoľko
sa opakovane vyhýbal a ignoroval predvolania na Disciplinárnu komisiu, keďže sa v
roku 2019 dopustil porušenia zákonu o rybárstve.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Juraj Dolník – Dal návrh, na preplatenie tričiek pre deti z krúžku mladých rybárov
MsO SRZ Prievidza. Následne dal za tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.
Juraj Dolník – Informoval, že dňa 18.1.2020 v čase od 14:00-17:00 hod. prebehne na
celom území SR sčítanie kormoránov.
Tibor Bezuška – Dal návrh na zakúpenie 8ks notebookov pre výdajcov povolení a
potreby Mestského výboru. Boli vypracované dve cenové ponuky a obe boli zhodne
nacenené. Nakoľko po zvážení sa členovia MV rozhodli o zakúpení modelov HP
EliteBook 840 G3 spolu s operačným systémom a Office balíkmi. Následne dal za
tento návrh hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 12

Proti : 0

Zdržalo sa : 1

Návrh bol schválený.
Marek Murár – Dal návrh na zakúpenie nepremokavých búnd (zateplených) pre
členov RS v hodnote cca. 106€/ks v počte 17ks. Následne dal za tento návrh
hlasovať.
Hlasovanie :

Za : 13

Proti : 0

Zdržalo sa : 0

Návrh bol schválený.

K bodu č.7 :
Predseda MsO po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným
a podal návrh na uznesenie.

Tibor Bezuška
predseda MsO SRZ

Ľubomír Mokrý
tajomník MsO SRZ
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Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza
UZNESENIE č.1
z rokovania mestského výboru konaného dňa 9. januára 2020

Výbor MsO SRZ :

I.

Schvaľuje
a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom.
b) Návrh rozpočtu MsO SRZ Prievidza pre rok 2020.

c) Plán minimálneho zarybnenia revírov MsO na rok 2020.
d) Zarybňovací plán pre kaprové a pstruhové revíry MsO na rok 2020.
e) Bágrovanie sádok a terénne úpravy spojené s búraním nepotrebných
hrádzi na RH Lúkovica.
f) Návrh na zakúpenie 15 ton maštaľného hnoja pre potreby na RH Lúkovica.
g) Zrušenie predaja týždňových hosťovacích povolení na vody MsO pre
členov a aj nečlenov SRZ.
h) Návrh chovu rýb na RH Lúkovica a odmenu za chov rýb.
i) Žiadosť p. Miroslava Šima o prestup do MsO SRZ Prievidza.
j) Žiadosť p. Petra Kočnera o prestup do MsO SRZ Prievidza.
k) Žiadosť p. Ľubomíra Turanského o prestup do MsO SRZ Prievidza.
l) Žiadosť p. Martina Štefeka o prestup do MsO SRZ Prievidza.
m) Žiadosť p. Júliusa Prídavku o prestup do MsO SRZ Prievidza.
n) Žiadosť p. Miroslava Čičmanca o prestup do MsO SRZ Prievidza.
o) Smernicu o vecných daroch pre členov RS za výkon ich funkcie.
p) Návrh na trvalé vylúčenie pána Dušana Giláňa ml. zo SRZ.
q) Zakúpenie tričiek pre deti z krúžku mladých rybárov MsO SRZ Prievidza.
r) Zakúpenie 8ks notebookov pre výdajcov povolení a potreby Mestského
výboru.
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s) Zakúpenie nepremokavých búnd (zateplených) pre členov RS v hodnote
cca. 106€/ks v počte 17ks.

II.

Berie na vedomie
a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za december
2019.
b) Správu o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za
obdobie roku 2019.
c) Plán práce Kontrolnej komisie pre rok 2020.
d) Návrh nájomnej zmluvy za nebytový priestor v obci Kanianka na najbližšie
tri roky.

III.

Informuje
a) Že výber za hosťovacie povolenia za rok 2019 bol vo výške 4279 €.
b) Že dňa 18.1.2020 v čase od 14:00-17:00 hod. prebehne na celom území
SR sčítanie kormoránov.

Tibor Bezuška
predseda MsO Prievidza

Ľubomír Mokrý
tajomník MsO Prievidza

