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

 

Zápisnica č. 2 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 6. februára 2020 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 

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

2. Informácia o čerpaní rozpočtu za mesiac január 2020 

3. Správa o inventarizácií majetku MsO SRZ Prievidza 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

6. 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 január 2020. Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 
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K bodu č.3 : 

Ľubomír Zelenický – Prečítal správu o inventarizácií majetku MsO a oboznámil 

prítomných o zmene zodpovednosti za majetok, nakoľko za daný majetok budú 

zodpovedať členovia MsO, ktorý ho budú mať pridelený. Nové inventarizačné listy 

budú predložené výboru MsO po dodaní nových počítačov pre výdajcov povolení. 

 

K bodu č.4 : 

Slavomír Uhlár – Dal návrh, aby predsedovi MsO Tiborovi Bezuškovi bola schválená 

finančná odmena vo výške 200 € k príležitosti jeho životného jubilea. Následne dal 

za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval prítomných o jednaní so zástupcom HBP a.s. o budúcom 

využívaní revírov, ktoré sa nachádzajú na ich pozemkoch a to po utlmení banskej 

činnosti. 

Ľudovít Bakus – Informoval členov MV o skončení svojej činnosti vo funkcii vedúceho 

rybárskej stráže. MV uvedenú skutočnosť vzal na vedomie, poďakoval pánovi 

Bakusovi za jeho činnosť, ktorá určite pozdvihla úroveň rybárskej stráže na oveľa 

vyššiu úroveň ako v minulosti. 

Predsedajúci dal návrh, aby pánovi Bakusovi bola udelená finančná odmena za jeho 

činnosť a to vo výške 300 €. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Dal návrh, aby sa novým veliteľom rybárskej stráže MsO stal pán 

Marek Murár. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 12   Proti : 0   Zdržalo sa : 1 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Prečítal žiadosti Jána Orschlegera, Martina Huka, Jozefa Škrabka a 

Dušana Kuliša o prestup do našej MsO. Následne nikto z prítomných nedal žiadnu 

námietku, tak Tibor Bezuška dal za tento návrh hlasovať anblok. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 
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Tibor Bezuška – Prečítal návrh pána Milana Košu ml. a Milana Košu st. na prestup 

do našej MsO. Následne dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 1   Proti : 12   Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 

Tibor Bezuška – Dal návrh na zakúpenie podvodnej kamery, ktorá by slúžila na 

kontrolu obsadenia výterových hniezd najmä zubáča a to z dôvodu aby tieto ryby 

neboli rušené manipuláciou s hniezdom pri kontrole výteru. Následne dal za tento 

návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Jaroslav Hepner – Dal návrh na vyznamenanie 3. stupňa pre pána Tibora Čmela. 

Predsedajúci dal následne za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Vzhľadom na to, že sa blíži dátum konania MK, výbor MsO rozhodol 

o tom, že každú obvodnú organizáciu bude zastupovať na tejto konferencií 10 

delegátov. 

Výbor MsO sa zaoberal odkúpením alebo prenájmom kancelárskych priestorov, ktoré 

využíva 7. obv. organizácia v obci Kanianka. Tieto priestory majú byť v blízkej dobe 

odpredané. Výbor rozhodol, že pre nás bude výhodnejšie tieto priestory odkúpiť, ako 

ich prenajímať. Preto poveril p. Mareka Murára, aby dal znalcovi vypracovať 

ocenenie uvedenie nehnuteľnosti. 

V minulom mesiaci sa výbor MsO rozhodol o zakúpení nových počítačov pre 

výdajcov povolení MsO. Staré sa ponechajú bezodplatne výdajcom. 

Juraj Dolník – Navrhol zakúpenie rybárskeho oblečenia pre predsedu MsO. 

Tu bolo namietnuté, že pre žiadneho predsedu MsO v minulosti nebolo oblečenie 

kupované. Bolo podaných niekoľko návrhov na výšku príspevku na uvedené 

oblečenie, ale žiaden návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu a návrh neprešiel. 

Juraj Dolník – Požiadal obvodné organizácie, aby cestou brigádnických referentov 

vykonali kontrolu revírnych tabúľ a výsledok mu v najbližšej dobe nahlásili. 

 

K bodu č.5: 
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Tibor Bezuška –  Prečítal návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia MV. Následne 

dal za tento návrh hlasovať. 

Hlasovanie :      Za : 13   Proti : 0   Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.6 : 

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.2 

z rokovania mestského výboru konaného dňa 6. februára 2020 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Schvaľuje 

a) Návrh, aby sa výbor uberal predloženým programom. 

b) Odmenu vo výške 200 € pre predsedu MsO pri príležitosti životného 

jubilea. 

c) Mareka Murára za vedúceho rybárskej stráže MsO. 

d) Prestup p. Jána Orschlegera, Martina Huka, Jozefa Škrabka a Dušana 

Kutliša do MsO SRZ Prievidza. 

e) Zakúpenie podvodnej kamery pre potreby MsO. 

f) Vecný dar v hodnote 300 € pre p. Ľudovíta Bakusa za prácu vedúceho 

rybárskej stráže. 

g) Udelenie vyznamenania 3. stupňa pre Tibora Čmela za zásluhy v 

rybárstve. 

h) Po 10 delegátov z každej obvodnej organizácie na MK. 

i) Odkúpenie kancelárskych priestorov v obci Kanianka pre potreby MsO. 

j) Staré počítače, ktoré doteraz používali výdajcovia povolení im 

bezodkladne ostanú.                             

                   

                                               

II.  Berie na vedomie 
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a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za január 2020. 

b) Informáciu predsedu MsO o jednaní so zástupcom HBP a.s. O revíroch, 

ktoré sa nachádzajú na pozemkoch menovanej organizácie. 

c) Odstúpenie p. Ľudovíta Bakusa s funkcie vedúceho rybárskej stráže. 

 

III.  Neschvaľuje 

a) Žiadosť p. Milana Košu ml. a p. Milana Košu st. o prestup do MsO SRZ 

Prievidza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tibor Bezuška                      Ľubomír Mokrý   

predseda MsO Prievidza                tajomník MsO Prievidza 

 


