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Zápisnica č. 6 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3. septembra 2020 

 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
 

Program : 

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

2. Podnet na preskúmanie volieb v 4.ObO 

3. Čerpanie finančných prostriedkov za jún, júl a august 2020 

4. Správa o priebežnom plnení a čerpaní financií z rozpočtu MsO za uplynulé obdobie 2020 

5. Správa o plnení prijatých úloh na MK 

6. Správa o činnosti rybárskej stráže na uplynulé obdobie roku 2020 

7. Rôzne 

8. 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 : 12   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  

 

Predseda 4.ObO Juraj Dolník doručil MsO v Prievidzi Žiadosť o prešetrenie právoplatnosti a výsledku 

volieb 4.ObO na VČS v roku 2018 nakoľko namieta, že nie všetci členovia výboru boli zvolení v súlade 

s volebným poriadkom, pretože nedostali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Zároveň v predmetnej 

žiadosti žiada o anulovanie volieb.  



 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 
Bottova 5, 971 01 Prievidza, Slovensko 
www.srzprievidza.sk 

 

 

IČO: 00178209306, DIČ: 2021165025 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – navrhol, aby sa v prvom rade hlasovalo o tom, či sa výbor 

predmetnou žiadosťou bude zaoberať 

Hlasovanie :   Za : 7   Proti : 3  Zdržalo sa : 2 

Návrh bol schválený. 

 

Predseda Tibor Bezuška – po preštudovaní a preverení skutočností – najmä zápisnice z predmetných 

volieb konštatuje, že fakty, ktoré uvádza p. Dolník v žiadosti sú pravdivé a došlo k pochybeniu. Ďalej 

uvádza, že k tejto situácii došlo v dôsledku toho, že dňa 2.9.2020 mala 4.ObO mimoriadny výbor, na 

ktorom bol p. Dolník ako predseda odvolaný a výbor si následne zvolil p. Bakusa, ako nového 

predsedu.  

Predseda KK Roman Bujna – taktiež konštatuje, že volebná komisia pri daných voľbách pochybila 

a nebola dodržaná podmienka nadpolovičnej väčšiny hlasov.  

 

Výbor po dlhej diskusii skonštatoval, že voľby 4.ObO z roku 2018 v Novákoch sú neplatné a navrhuje, 

aby sa celý výbor 4.ObO zrušil a dočasným vedením poveril vybraných členov. Dočasné vedenie 

bude trvať dovtedy, kým sa nezvolá mimoriadna členská schôdza, ktorá zvolí nový výbor.  

 

Hlasovanie :   Za : 10  Proti : 0  Zdržalo sa : 2 

Návrh bol schválený. 

 

Výbor navrhuje, aby dočasným vedením boli poverení tí členovia, ktorí vo voľbách v roku 2018 získali 

nadpolovičnú väčšinu hlasov – Juraj Dolník, Miroslav Oršula, Ľudovít Bakus, Anton Hajnovič. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Výbor navrhuje, aby 4.ObO zvolal mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej prebehnú nové voľby  dňa 

17.10.2020 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – navrhol, aby do budúcna bolo vo voľbách do výboru jednotlivých 

obvodných organizácii volených maximálne 7 členov (t.j. môže byť aj menej ale nie viac) a 4 

náhradníci. 

 

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

Návrh bol schválený. 
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Mimoriadny bod :  

 

Na zasadnutie výboru sa dostavil p. Petrašovič a  žiadal o vypočutie vo veci udelenia pokuty zo strany 

Okresného úradu pre ŽP. 

Ešte pred vypočutím veliteľ rybárskej stráže Marek Murár oboznámil výbor s celou záležitosťou – 

najmä prečo bol jeho priestupok postúpený na Okresný úrad ŽP a nie na disciplinárnu komisiu. 

Priestupok p. Petrašoviča bol spáchaný v zmysle Zákona o rybárstve §14 a podľa tohto zákona (§39) 

je taktiež stanovené, akú vec ktorý orgán prejednáva – čiže postup rybárskej stráže bol v zmysle 

zákona. 

Eugen Petrašovič – Uviedol všetky okolnosti priestupku ktorého sa dopustil 1.6.2020 na VN Lukovici. 

Podľa neho neplatí na všetkých rovnaký meter a cíti sa ukrivdený, nakoľko iné podľa neho 

závažnejšie priestupky sú riešené disciplinárnou komisiou a ten jeho riešil Okresný úrad ŽP.  

 

Tibor Bezuška – Informoval p. Petrašoviča, že rybárska stráž postupuje v zmysle zákona a tak aj 

konala. Taktiež požiadal p. Murára, aby mu uviedol konkrétny paragraf a odcitoval zo zákona 

(priestupok bol spáchaný podľa §39 písm. d), ktoré previnenia rieši Okresný úrad pre ŽP. P. Murár 

mu taktiež zo zákona odcitoval povinnosti rybárskej stráže a zdôraznil, že člen rybárskej stráže je 

povinný zo zákona priestupky spisovať a dokumentovať a to ako rozhodne o priestupku Okresný 

úrad ŽP je výlučne v jeho kompetencii. 

Na konci p. Petrašovič uviedol, že prišiel výbor informovať o skutočnosti, že na rozhodnutie 

Okresného úradu podal odpor. 

 

 

K bodu č.3 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správy o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z 

rozpočtu MsO za obdobie jún, júl a august 2020. Tieto správy tvoria prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.4 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správu o priebežnom plnení a čerpaní financií z rozpočtu MsO 

za uplynulé obdobie 2020, uviedol aj predpokladané náklady, ktoré MsO do konca roka 2020 čakajú 

- správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. Ďalej uviedol aká je najvhodnejšia forma čerpania 

cestovných náhrad (nakoľko v tomto roku doposiaľ neboli čerpané) pre členov RS a taktiež ktorých 

sa to týka. 

 

 

K bodu č.5 :  

 

Tibor Bezuška – Splnené úlohy z MK:  Žiadosti zaslané na Radu v Žiline  
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- 1.zmena v cene pstruhovej povolenky,  

- 2. zmena v revíri OR2 

- 3. zavedenie hornej lovnej miery pri niektorých druhoch rýb 

- 4. žiadosť o zámenu VN Nitrianske  Rudno za VN Nováky vo zväzovom povolení 

Tieto žiadosti boli zaslané a MsO Prievidza stále čaká na odpoveď. 

 

K bodu č.6 :  

Veliteľ RS Marek Murár – predniesol podrobnú správu o činnosti RS – ktorá tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice. Taktiež uviedol, že je potrebné schváliť riadiť vozidlo MsO Dacia Duster: Milanovi 

Vardžíkovi, Ľubomírovi Ďurčekovi, Róbertovi Rybárovi 

 

Hlasovanie:  Za: 12  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Ďalej predniesol návrh na odmeňovanie členov RS. Navrhované vecné dary členom rybárskej stráže 

sú v zmysle smernice o odmeňovaní členov RS. 

 

Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 1  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

 Rokovanie opustil Milan Cápa 

 

K bodu č.7 :  

Tibor Bezuška – bol oslovený od OZ Včelia akadémia s požiadavkou na umiestnenie včelích úľov 

(približne 10) na RH Lukovica o ktoré by sa starali aj deti v rámci včelárskeho krúžku. 

 

Hlasovanie:  Za: 10  Proti: 1  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – po rokovaniach na polícii, OÚ Lazany, Okresnom úrade pre ŽP, na fare a predsedom 

družstva  dospel k záveru, že čo sa týka problematického parkovania pri VN Lazany je nevyhnutné 

mať súhlas od vlastníka pozemku. Na základe toho sa s terajším užívateľom pozemku dohodol na 

podmienkach, ktoré ak budú dodržiavané  parkovanie bude umožnené. Pre MsO bude vyhradená 

plocha na príjazde k hrádzi, ktorá bude označená tabuľkami a vyštrkovaná – parkovať sa môže len 

tu. Zrealizované by to mohlo byť do konca roka 2020. 

 

Tibor Bezuška – upozornil že je potrebné začať plánovať VČS ObO. Po diskusii sa termíny konania 

členských schôdzí stanovili nasledovne: 

1. ObO - 6.3.2021, 2. ObO – 14.3.2021, 6. ObO – 7.3.2021 



 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 
Bottova 5, 971 01 Prievidza, Slovensko 
www.srzprievidza.sk 

 

 

IČO: 00178209306, DIČ: 2021165025 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

Juraj Dolník – podrobne informoval o otrave potoka Tužina zo dňa 30.7.2020 a oboznámil výbor aj 

so správou ktorú zaslal  ichtyológovi, MsO Prievidza a Okresnému úradu ŽP. Táto otrava spôsobila 

devastáciu všetkej ichtyofauny a celého prostredia. 

Tibor Bezuška – uviedol, že ho kontaktoval majiteľ spoločnosti, ktorá je za otravu na potoku Tužina 

zodpovedná, pričom vyjadril ľútosť a vôľu prebrať zodpovednosť. Po vyčíslení škody sa pristúpi 

k rokovaniu o jej náhrade. Pre MsO bude efektívnejšie, ak by sa podarilo situáciu vyriešiť v rámci 

dohody o urovnaní škody medzi oboma stranami a nie v súdnom konaní. V danej veci výbor poveril 

jednať predsedu – Tibora Bezušku. 

 

Tibor Bezuška – informoval výbor o aktuálnom stave a prebiehajúcich rokovaniach s prípadným 

odkúpením pozemku na VN Nitrianske Rudno. S majiteľom pozemku by sa malo stretnutie 

uskutočniť v mesiaci október 2020. Taktiež výbor oboznámil s prieskumom ohľadom možnosti 

vybudovania parkoviska na tomto pozemku, pričom uviedol orientačnú cenu 4 000,00 Eur. Slavomír 

Uhlár – zrekapituloval presné výmery pozemkov a aktuálne majetkové pomery. Ďalej uviedol, že 

pred odkúpením bude nevyhnutné disponovať geometrickým zameraním. S majiteľom pozemku 

doposiaľ komunikoval najmä on, ale o presnej cene a konkrétnych podmienkach odkúpenia 

prenechá do kompetencie štatutárov MsO. 

Tibor Bezuška – otvoril tému reorganizácie a prerozdeľovania odmien jednotlivých ObO. Vzhľadom 

na časovú náročnosť, obsiahlosť a zložitosť tejto témy bol výbor oboznámený s 3 koncepciami 

možnej transformácie ObO a výbor sa týmto bude ďalej zaoberať na októbrovom zasadnutí. Pričom 

sa očakáva prednesenie pripomienok či návrhov jednotlivých členov výboru. Svoj konkrétny návrh 

predniesol p. Zelenický. Juraj Dolník – predniesol návrh na rozdelenie revírov tak, aby každá ObO 

mala približne rovnaké množstvo revírov, pričom bral do úvahy aj počet brigádnikov v roku 2020. 

Slavomír Uhlár – upozornil na potrebu riešiť otázku preklasifikovania niektorých revírov (týkajúcich 

sa najmä rieky Nitra), z kaprových na pstruhové, nakoľko v budúcnosti zrejme hrozí strata vody na 

pstruhových revíroch a je nevyhnutné pstruhové revíri zachovať. Touto témou sa výbor bude 

naďalej zaoberať a snažiť sa ju doriešiť. 

 

Slavomír Uhlár / Tibor Bezuška - zo zasadnutia predsedníctva výboru vyplynula potreba dôslednejšie 

dbať na posudzovanie žiadostí o prerušenie členstva – najmä na dôvody, ktoré by mali byť 

závažnejšieho charakteru. 

 

Juraj Dolník – Informoval, že nadchádzajúci víkend sa uskutočnia v Novákoch feedrové preteky (tieto 

už boli schválené), počas pretekov nie je nutné uzatvoriť „celú vodu“ nakoľko budú potrebovať len 

jednu stranu.  

 

Juraj Dolník – uviedol, že je potrebné nakúpiť kukuricu na prikŕmenie kaprov počas jesene 2020 – 

15q. 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 
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Juraj Dolník – upozornil, že vzhľadom na dodržanie termínov (do septembra) je potrebné vypracovať 

rybársky poriadok na rok 2021. Na tomto procese už aktívne pracuje a vo finálnej verzii ho pošle 

členom výboru.  

 

Juraj Dolník – uviedol, že je potrebné nakúpiť 5ks nosidiel na prenos kaprov pri výlove rybníka 

Lukovica. 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – uviedol, že je potrebné zakúpiť dátumové razítka výdajcom hosťovacích povolení. 

Ďalej informoval o prívlačových pretekoch, ktoré sa majú konať na VN Kanianka 31.10.2020 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – upozornil na problém so zabezpečením webovej stránky MsO. V rámci možností sa 

pokúsi zálohovať dáta, ktoré sú doposiaľ na nej zverejnené. Do budúcna však bude potrebné 

webovú stránku prepracovať, pričom navrhuje aby bol v rámci nej zriadený aj intranet. Preverí 

možnosti a cenovú dostupnosť o čom bude výbor následne informovať. 

 

Juraj Dolník – dal návrh na zvýšenie lovnej miery pstruha potočného na všetkých kaprových revíroch 

v pôsobnosti MsO Prievidza na 30cm. 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová – predložila zmluvu a oboznámila o podmienkach prenájmu vodnej plochy v Lehote 

pod Vtáčnikom („Pľuvátko“) od tamojšieho urbárskeho spoločenstva - bezodplatne. Následne sa 

hlasovalo o podpise tejto zmluvy. 

 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.8 : 

Predseda MsO po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným 

a podal návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie:  Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Tibor Bezuška 
      tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 



 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 
Bottova 5, 971 01 Prievidza, Slovensko 
www.srzprievidza.sk 

 

 

IČO: 00178209306, DIČ: 2021165025 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s 
IBAN.: SK7109000000000066504447 

 

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

 

 

UZNESENIE č.6 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3. septembra 2020 

 

 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za jún, júl a august 2020 

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov organizácie za obdobie január až august 2020 

c) Správu o činnosti rybárskej stráže za uplynulé obdobie roku 2020 

d) Informáciu hospodára o otrave potoka Tužina zo dňa 30.7.2020 

e) Informáciu predsedu MsO o situácii s parkovaním na VN Lazany 

f) Informáciu o jednaní s majiteľom pozemku na VN Nitrianske Rudno o podmienkach prípadného 

odkúpenia 

g) Termíny konania členských schôdzí nasledovne: 

1. ObO - 6.3.2021, 2. ObO – 14.3.2021, 6. ObO – 7.3.2021 

h) Žiadosť pána Juraja Dolníka o preskúmanie neplatnosti volieb výboru 4. ObO na volebné 

obdobie 2018 až 2021 

 

 

II. Výbor MsO SRZ Prievidza ruší, poveruje a prikazuje: 

 

a) Ruší doterajší výbor 4. ObO na základe neplatných volieb 

b) Poveruje vedením 4. ObO do mimoriadnej voľby nového výboru: Ľudovíta Bakusa, Juraja Dolníka, 

Antona Hajnoviča a Miroslava Oršulu 

c) Prikazuje vykonať mimoriadnu členskú schôdzu 4. ObO do 17.10.2020 

d) Určuje, že v ďalších voľbách do výborov obvodných organizácií budú zvolení maximálne 7 členovia 

výboru a 4 náhradníci  
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III. Výbor MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

 

a) Povolenie riadiť vozidlo MsO Dacia Duster: Milanovi Vardžíkovi, Ľubomírovi Ďurčekovi, Róbertovi 

Rybárovi 

b) Navrhované vecné odmeny členom rybárskej stráže v zmysle smernice o odmeňovaní členov RS 

podľa priloženého zoznamu 

c) Umiestnenie včelích úľov na RH Lukovica, občianskemu združeniu Včelia akadémia 

d) Nákup kukurice 15q na dokŕmenie kaprov na RH Lukovica na jeseň 2020 

e) Nákup 5 ks nosidiel na prenos kaprov pri výlove veľkého rybníka Lukovica 

f) Zvýšenie spodnej lovnej miery pstruha potočného na všetkých kaprových revíroch MsO SRZ 

Prievidza na 30 cm 

g) Usporiadanie prívlačových pretekov na VN Kanianka dňa 31.10.2020 

h) Podmienky prenájmu vodnej plochy v Lehote pod Vtáčnikom od tamojšieho urbárskeho 

spoločenstva 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Tibor Bezuška 
           tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 


