
 

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 
 
 
 

 
 

 

Zápisnica č. 7 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 8. októbra 2020 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za september 2020 

3. Schválenie cien povolení na rok 2021 

4. Schválenie smernice na rok 2021 

5. Rôzne 

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. Po ich prečítaní dal hlasovať o tom, aby sa výbor 

uberal uvedeným programom.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  

 

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

rozpočtu MsO za september 2020. Táto správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

 

K bodu č.3 :  

 

Výbor prerokoval výšku cien povolení a členských príspevkov na rok 2021 a rozhodol že ceny sa 

nebudú meniť, zostávajú v takej výške ako v roku 2020, okrem ceny za pstruhové povolenie – ktorú 

navrhuje pre rok 2021 upraviť na 50,00€. 
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Ceny povolení a členských príspevkov na rok 2021 sa meniť oproti roku 2020 nebudú okrem ceny za 

pstruhové povolenie – ktorá  pre rok 2021 bude v sume 50,00€.  

 

Hlasovanie:  Za: 7  Proti: 2  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Na základe výstupov z MK 2020, ktorá sa konala dňa 30.5.2020 v Diviackej Novej Vsi, dal predseda 

Tibor Bezuška ešte hlasovať o zmene ceny za členskú známku pre dospelých - ktorú navrhuje pre rok 

2021 upraviť na 32,00€. 

 

Cena za členskú známku pre dospelých na rok 2021 bude v sume 32,00€. 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – navrhol, aby výbor dodatočne kooptoval do mestského výboru Jána Radosu. Na 

základe uvedeného je p. Radosa dodatočne kooptovaný do mestského výboru. 

 

V dôsledku zrušenia výboru 4.ObO (Zápisnica č.6 zo dňa 3.9.2020 bod č. 2) mestský výbor 

konštatuje, že p. Miroslav Oršula má aj naďalej hlasovacie právo vo výbore a p. Juraj Dolník má hlas 

poradný. Predseda p. Bezuška dal následne hlasovať o tom, aby sa p. Bakus a p. Dolník mohli 

zúčastňovať mestských výborov ako prísediaci – až do vykonania nových právoplatných volieb 

v rámci  4.ObO. 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

 

Podpredseda výboru prečítal návrh Smernice na rok 2021 výbor odporučil zmeny, ktoré sa majú 

zapracovať do textu a to : zmeny v telefónnych kontaktoch, termíny konania VČS jednotlivých ObO, 

dátum konania MK 2021,dátum a miesto konania skúšok nových členov, možný spôsob platieb, 

dokedy sú členovia povinní prevziať si povolenie na rybolov, zmeny v poplatkoch, termíny konania 

brigád a pretekov budú uverejňované na webovej stránke MsO – nie v smernici . Výbor taktiež 

odporučil zjednodušenie smernice a odstránenie vecí, ktoré sa tu vyskytujú duplicitne (veci ktoré sú 

uvedené napr. v Zákone o rybárstve /Vyhláške, Rybolovnom poriadku a pod.). Takto upravená 

smernica bude tvoriť prílohu č.2 zápisnice. 
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K bodu č.5 :  

Tibor Bezuška – informoval o výlove zubáčov na Lukovici (27.9.2020), tento pokusný chov vyhodnotil 

po kvalitatívnej stránke ako veľmi úspešný, avšak vzhľadom na kapacity a technicko-materiálne 

vybavenie po kvantitatívnej stránke máme ešte rezervu. Zubáče dorástli do priemernej veľkosti 14,8 

cm a z jednej klietky ich zatiaľ bolo vylovených 1933ks/55,20kg. Ak chceme dochovať väčšie 

množstvo zubáčov pre budúci rok, bude potrebné investovať do vybavenia (najmä klietky) a vykonať 

drobné úpravy na rybníku (ako napr. vybudovanie móla). Ďalej bude taktiež potrebné vyčistiť rybník 

č. 4 od sedimentu ťažkou technikou. Výbor odporúča, aby pri nákupe materiálu na vybudovanie 

klietok bol braný ohľad na ich kvalitu a trvácnosť t.j. kupovať kvalitný materiál – avšak pred ich 

obstaraním predložiť výboru rozpočet vrátane cenovej kalkulácie na schválenie. 

 

Tibor Bezuška – informoval o akcii „Vianočný kapor“, ktorý sa robí za podpory mesta Prievidza 

(finančná dotácia). Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a fakt, že nevieme v tejto 

chvíli aké nariadenia a opatrenia budú v danom čase platiť, necháme túto tému otvorenú 

a prispôsobíme sa situácii v decembri. Kapry na túto akciu sa v zmysle Zmluvy o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mesta objednajú.  

 

 Tibor Bezuška – uviedol, že na základe nových epidemiologických opatrení a usmernenia z Rady 

Žilina nie je možné uskutočniť prívlačové preteky na VN Kanianka dňa 31.10.2020 (zákaz 

zhromažďovania nad 50 osôb). V dôsledku toho informoval, že zrušil zarybnenie pstruhom. 

Marek Murár – ohradil sa voči zrušenému zarybneniu pstruhom, nakoľko to bolo schválené v pláne 

zarybnenia.   

Tibor Bezuška – vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je problém zohnať násadu pstruha dúhového, 

nakoľko dodávateľom boli zrušené objednávky z viacerých organizácii a nie je ani problém s 

akýmkoľvek množstvom. Objednávku zrušil na daný termín, pretože predpokladal že sa určí nový, 

alebo sa výbor uznesie na úplnom zrušení objednávky. 

Marek Murár – uviedol, že aj napriek zrušeným pretekom žiada o zarybnenie pstruhom VN Kanianka 

a VN Brezany, nakoľko sa členská základňa dopytuje po zarybnení týmto druhom a taktiež to nijako 

neohrozuje rozpočet MsO, ktorý má priaznivý stav. Ďalej uviedol, že je to vhodné, vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu, keďže množstvo športových aj iných podujatí je zrušených (individuálny 

rybolov nie) a toto by členom mohlo odľahčiť vnímanie súčasných pomerov a priniesť športové 

vyžitie. 

Slavomír Uhlár / Tibor Bezuška – vyjadrili obavu nad zarybňovaním pstruhom dúhovým, nakoľko 

predpokladajú, že členská základňa sa bude z roka na rok po takomto zarybnení dopytovať viac a aj 

na iných revíroch, kde to nemá zmysel (nevhodný charakter vody pre daný druh). P. Uhlár zdôraznil, 

že zarybňovanie v prípade pretekov má byť účelovo viazané, t.j. ak sa preteky zrušia, zarybnenie 

neprebehne. 

Roman Bujna – vyjadril sa v prospech zarybnenia pstruhom dúhovým aj napriek zrušeným 

pretekom, nakoľko vníma aj minuloročné zarybnenie veľmi pozitívne zo strany členov a počul 

mnoho pozitívnych ohlasov. A navrhol kompromis – zarybnenie pstruhom dúhovým v menšom 
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počte, ako bolo plánované. Vyjadril obavy z možného sklamania členskej základne, nakoľko veľa 

členov vníma zarybnenie VN Kanianky pstruhom dúhovým v roku 2020 ako reálne. 

 

Juraj Dolník – uviedol, že pstruh dúhový je nepôvodný druh a požiera biomasu iným druhom, ako 

napr. zubáčom. Preto je na mieste dôsledne zvážiť toto zarybnenie. V pláne sa počítalo, že polovicu 

nákladov na zarybnenie pstruhom pokryjú financie z plánovaných pretekov, preto ak sa zarybňovať 

bude navrhuje aj  množstvo adekvátne znížiť – na polovicu. 

 

Slavomír Uhlár – navrhol, aby pokiaľ zarybnenie pstruhom dúhovým prebehlo, bolo realizované na 

3 revíroch (VN Kanianka - 400kg, VN Brezany – 200kg, Nitra č. 6a – 200kg) a aby sa tak rozdelil 

rybársky tlak a zlepšila dostupnosť (v rámci vzdialenosti pre rybárov).  

 

Marek Murár – navrhol zarybnenie pstruhom nasledovne VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 300kg, 

Nitra č. 6a – 200kg. Rozdelilo by sa tak skoro celé množstvo 1200kg, ktoré je v pláne zarybnenia. 

Požiadal, aby v zápisnici bolo explicitne uvedené, že p. Uhlár sa vyjadril, ako bude hlasovať – bude 

hlasovať proti zarybneniu pstruhom dúhovým celkovo. 

 

Ľubomír Zelenický- navrhuje zarybnenie pstruhom nasledovne VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 

0kg, Nitra č. 6a – 0g. 

 

Tibor Bezuška – po dlhej diskusii ohľadom zarybnenia pstruhom dúhovým dal hlasovať o návrhoch: 

 

Aby sa zarybnenie pstruhom dúhovým zrušilo úplne. 

 

Hlasovanie :   Za : 1   Proti : 8  Zdržalo sa : 0  

Návrh nebol schválený. 

 

Aby bolo množstvo násady pstruha dúhového rozdelené: VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 0kg, 

Nitra č. 6a – 0kg 

 

Hlasovanie :   Za : 2   Proti : 5  Zdržalo sa : 2  

Návrh nebol neschválený. 

 

Aby bolo množstvo násady pstruha dúhového rozdelené: VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 300kg, 

Nitra č. 6a – 200kg. 

 

Hlasovanie :   Za : 6   Proti : 2  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 

 

 



 

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 

Následne všetci prítomní diskutovali o podrobnostiach zarybňovania a možných komplikáciách. 

V rámci nových skutočností zistených počas diskusie bol podaný podpredsedom nový návrh: 

 

Zrušiť pôvodný návrh: aby bolo množstvo násady pstruha dúhového rozdelené: VN Kanianka - 

600kg, VN Brezany – 300kg, Nitra č. 6a – 200kg. 

 

Hlasovanie:  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

Návrh bol schválený. 

 

Následne bol podaný návrh: aby zarybnenie pstruhom dúhovým prebehlo nasledovne: VN Kanianka 

- 600kg, VN Brezany – 200kg bez všeobecného zákazu lovu.  

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Výbor poveril predsedu – Tibora Bezušku, aby preveril možnosti dodania a objednal násadu pstruha 

dúhového v zmysle schváleného návrhu čo najskôr – ak to bude možné na 12.10.2020. 

 

 

Slavomír Uhlár – prečítal sms správu od p. Ďurčeka v ktorej sa sťažoval na malé množstvo zarybnenia 

VN Kanianky kaprom K3 dňa 7.10.2020. P. Ďurček tiež uviedol, že má pocit že sa nadmerne zarybňuje 

VN Nováky na úkor ostatných revírov. Sms správa s podobným obsahom bola v rôznom časovom 

rozpätí zaslaná všetkým členom predsedníctva. Výbor skonštatoval, že niektorí členovia rybárskej 

základne sa slabo informujú a v dôsledku toho nesprávne vyhodnocujú situáciu. V tejto situácii išlo 

konkrétne o fakt, že sa p. Ďurček neoboznámil s plánom zarybnenia a taktiež nevzal do úvahy, že 

toto množstvo –750kg K3 na VN Kanianka nie je konečné a VN Kanianka sa zarybní kaprom ešte 

v ďalšej etape (v rámci posledného zarybnenia plánovaného 18.10.2020). 

Slavomír Uhlár – aj na základe vzniknutej situácie s predmetnou sms správou požiadal, aby pri 

tvorbe nového plánu zarybnenia 2021 boli v tomto pláne podrobnejšie informácie (rozdelenie 

jarného / jesenného zarybnenia a taktiež z akých finančných zdrojov bude uskutočnené) a aby bola 

vytvorená samostatná kapitola – zarybnenie na preteky. 

 

 

Tibor Bezuška – vyjadril znepokojenie nad faktom, že opäť na zasadaní výboru nie je prítomný nikto 

z ObO č.2, nakoľko je potrebné riešiť situáciu s reformou odmeňovania výbor a prípadnou 

reorganizáciou ObO. Na základe návrhov a koncepcií, ktoré odzneli na septembrovom zasadaní      

(1.-bez zmeny, 2.-odmeňovať výbor podľa práce 3.-rozdelenie revírov tak, aby práca bola rozdelená 

rovnomerne) výboru vyzval prítomných, aby sa znovu vyjadrili a predniesli svoje otázky, návrhy či 

doplnenia. Po diskusii väčšina prítomných uviedla, že návrh č. 1 nepripadá do úvahy a je potrebná 

zmena. Marek Murár doplnil návrh č.3 – spojiť 2 prievidzské ObO dokopy. Slavomír Uhlár – navrhol, 
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aby sa najskôr znova otvorila téma reorganizácie členskej základne podľa miesta bydliska a podľa 

počtu členov je jednotlivých ObO sa následne rozdelí práca a povinnosti. Podľa neho systém „všetci 

rovnako“ nebude fungovať. Nakoľko táto téma je veľmi zložitá, rozsiahla a bude mať vplyv na budúci 

vývoj zdôraznil, že je potrebné dobre si veci zvážiť a rozhodovať až na základe skutočného 

presvedčenia.  

 

Všetci prítomní, ktorí nemali jednotlivé návrhy v papierovej forme dostali ich fotokópiu. Predseda 

Tibor Bezuška zabezpečí, aby tieto návrhy boli doručené aj predsedovi 2. ObO p. Duchoňovi. 

 

Jaroslav Hepner – upozornil, že je potrebné preveriť či p. Duchoňovi neskončil mandát, nakoľko sa 

dlhodobo nezúčastňuje zasadania výboru. 

 

Po dlhej diskusii výbor konštatuje, že túto tému nechá naďalej otvorenú a pri jej riešení je 

nevyhnutné aby boli prítomní zástupcovia všetkých ObO – alebo aby sa vyjadrili inou vhodnou 

formou. Výbor túto tému znova otvorí za novembrovom zasadnutí. 

 

Juraj Dolník – informoval o nasledovných veciach: 

- SRZ Rada Žilina všetky žiadosti upravujúce lovné miery zamietla resp. rozhodla, že sa nimi nebude 

zaoberať, preto všetky žiadosti zaslané na Radu Žilina – ak budú schválené vstúpia do platnosti 

najskôr v roku 2023 (žiadosti je potrebné podať znovu v roku 2022) 

- pre MsO v Prievidzi bola schválená Žiadosť o zaradenie revíru OR rieky Nitry č. 2 medzi vody ostatné 

v rámci ktorej dôjde aj k zmene v názve na: Banské prepadliská Ťakov 

- obdržal sťažnosti od brigádnikov iných organizácii kvôli zrušeným brigádam. Preto je potrebné 

dôraznejšie sa zamyslieť nad organizovaním brigád 

- aj napriek tomu, že podozrenie jeho osoby na zneužitie vozidla MsO (Jumper) nebolo podané 

oficiálne chce sa k nemu vyjadriť: počas brigády ho informoval predseda, že chýba železo na klietky 

(na Lukovicu) preto mu ponúkol železo, ktoré má na záhradke a nepotrebuje ho. Následne na to ho 

boli naložiť týmto vozidlom – nič súkromné si teda neprevážal. 

- spísal oznam o výlove ktorý sa bude konať na Lukovici príslušným orgánom aby, sa nezopakovala 

situácia z minulého roka kedy polícia dostala oznamy od občanov na rôzne podozrenia v oblasti 

znečisťovania ŽP 

- na základe sms správy od p. Ďurčeka podrobne informoval výbor o stave zarybnenia a o počtoch 

násady, ktorá ešte príde 

 

Po príspevku p. Dolníka prebehla rozsiahla diskusia na tému chovu rýb na Lukovici. Navrhlo sa, aby 

do programu rokovania na november bola zaradená diskusia na tému chovu rýb na Lukovici. 

Predseda Tibor Bezuška dovtedy pripraví finančné vyčíslenie chovu 2020 + finančné vyčíslenie 

predpokladaných nákladov na rok 2021. 
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Slavomír Uhlár – Ďalej informoval o aktuálnom zostatku na účte, o položkách rozpočtu ktoré budú 

predmetom čerpania v tomto roku a o položkách, ktoré sa presunú do roku 2021 (náklady na 

školenie RS, ktoré bolo zrušené, vybavenie pre nových členov RS, školenie hospodára – pre 

pomocného hospodára a elektrických agregátistov). Podľa predbežného finančného vyčíslenia došlo 

počas roku 2020 k pozitívnemu hospodáreniu a priaznivému zostatku financií – preto navrhol 

mimoriadnu odmenu vo forme vecného daru pre členov výboru a predsedov kontrolnej a 

disciplinárnej komisie v sume 100,00€.  

 

Schválenie odmeny vo forme vecného daru v sume 100,00€ pre každého člena výboru a predsedov 

kontrolnej a disciplinárnej komisie. 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Ľubomír Zelenický – Informoval o záujme uskutočniť rybolovné preteky na OR Nitra č. 2 v dňoch     

19. – 23.5. 2021 za rovnakých podmienok ako sa uskutočnili aj v roku 2020 (uzatvorenie celého 

areálu, 10 družstiev po dvoch pretekároch). Následne na to upozornil predseda Tibor Bezuška na 

zavedenia sadzobníka na preteky pre jednotlivé revíry, v prípade ,že bude požiadavka uzavrieť celý 

revír len pre pretekárov. Po následnej diskusii sa dal návrh na hlasovanie: 

 

Schválenie stanovenia sumy 250,00€ / na deň za uzatvorenie revíru OR Nitra č. 2 (3-2661-1-4) – od 

1.1.2021 to bude revír Banské prepadliská Ťakov (3-2661-1-4) a Lúkovice   (3-2101-1-4)  za účelom 

usporiadania rybolovných pretekov. 

 

Hlasovanie:  Za: 7  Proti: 2  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Schválenie rybolovných pretekov na OR Nitra č. 2 v dňoch     19. – 23.5. 2021. (Mastodont Baits Cup 

2021) 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – uviedol, že je potrebné objednať nové tabule na označenie terajšieho revíru OR Nitra 

č. 2 nakoľko dôjde k zmene v zmysle schválenia  zaradenia OR Nitra č. 2 medzi vody ostatné CHaP s 

celoročným lovom a premenovaním na Banské prepadliská Ťakov.  

 

Marek Murár – informoval, že v dňoch 16.-18.10. 2020 sa malo konať školenie rybárskej stráže 

(ktoré sa kvôli epidemiologickej situácii zrušilo). Náhradný termín je predbežne stanovený na máj 

2021. Nakoľko sa uvoľnili ešte 2 miesta navrhol dať vyškoliť aj Lukáša Paceka a Michala Pánisa. Ďalej 
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uviedol, že na základe požiadaviek zo strany MŽP SR je potrebné preškoliť a preskúšať  členov 

rybárskej stráže. P. Gavenda navrhol 2 možnosti ako postupovať – jednou je, že príde on osobne 

(pravdepodobne to bude dlhšie trvať, keďže toto musia absolvovať členovia RS po celom Slovensku) 

a druhou je, že zašle všetky materiály vrátanie prezentácie a školenie si zabezpečí každá organizácia 

sama. Tiež upozornil, že tí členovia RS, ktorí úspešne nevykonajú test budú z RS odvolaní. Výbor po 

diskusii odporučil, aby toto školenie vykonal p. Gavenda osobne. 

 

Schválenie vyškolenia členov rybárskej stráže pre Lukáša Paceka a Michala Pánisa. 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – pripomenul, potrebu vytvorenia tímu pre prácu s el. agregátom na výlovoch 

a taktiež vytvorenie funkcie pomocných hospodárov (v počte 2), čo tiež súvisí s absolvovaním 

potrebného školenia. V rámci diskusie Tibor Bezuška oslovil Jaroslava Hepnera, na funkciu 

pomocného hospodára, vzhľadom na jeho vedomosti a zručnosti. 

 

 

 

K bodu č.6 : 

Predseda MsO po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným 

a podal návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie:  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Tibor Bezuška 
      tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 
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UZNESENIE č.7 

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 3. septembra 2020 

 

 

Výbor MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

 

a) Kooptáciu p. Radosu do mestského výboru 

b) Informáciu o zamietnutí žiadostí upravujúcich lovné miery zaslaných na Radu Žilina  

c) Schválenie Žiadosti o zaradenie revíru OR rieky Nitry č. 2 medzi vody ostatné v rámci ktorej dôjde 

aj k zmene v názve na: Banské prepadliská Ťakov 

d) Vyjadrenie p. Dolníka k podozreniu jeho osoby na zneužitie vozidla MsO  

c) Informáciu p. Dolníka o stave zarybnenia a o počtoch násady, ktorá bude ešte dodaná 

 

 

II. Výbor MsO SRZ Prievidza poveruje: 

 

a) Predsedu Tibora Bezušku, aby sa zaoberal výberom služieb a materiálu súvisiacich so 

skvalitňovaním chovu zubáča – avšak pred ich obstaraním predložiť výboru rozpočet vrátane 

cenovej kalkulácie na schválenie. 

b) Predsedu Tibora Bezušku, aby preveril možnosti dodania a objednal násadu pstruha dúhového 

v zmysle schváleného návrhu čo najskôr – ak to bude možné na 12.10.2020. 

 

 

 

III. Výbor MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 
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a) Ceny povolení a členských príspevkov na rok 2021 v takej výške, ako v roku 2020 -  okrem ceny za 

pstruhové povolenie, ktorá  pre rok 2021 bude v sume 50,00€. 

b) Cena za členskú známku pre dospelých na rok 2021 bude v sume 32,00€. 

c) Účasť p. Bakusa a p. Dolníka na mestských výboroch ako prísediacich do doby, kým sa 

neuskutočnia nové právoplatné voľby v 4. ObO. 

d) Zarybnenie pstruhom dúhovým nasledovne: VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 300kg, Nitra č. 

6a – 200kg. 

e) Zrušenie schváleného návrhu, aby bolo množstvo násady pstruha dúhového rozdelené: VN 

Kanianka - 600kg, VN Brezany – 300kg, Nitra č. 6a – 200kg. 

f) Zarybnenie pstruhom dúhovým nasledovne: VN Kanianka - 600kg, VN Brezany – 200kg bez 

všeobecného zákazu lovu. 

g) Odmeny vo forme vecného daru v sume 100,00€ pre každého člena výboru a predsedov 

kontrolnej a disciplinárnej komisie. 

h) Sadzbu v sume 250,00€ / na deň za uzatvorenie revíru OR Nitra č. 2 (3-2661-1-4) a Lukovice            

(3-2101-1-4)  na účely usporiadania rybolovných pretekov. 

i) Usporiadanie rybolovných pretekov na OR Nitra č. 2 / Banské prepadliská Ťakov                                            

v termíne     19. – 23.5. 2021. 

j) Vyškolenie za člena rybárskej stráže pre Lukáša Paceka a Michala Pánisa. 

 

 

IV. Výbor MsO SRZ Prievidza ukladá: 

  

a) Zabezpečiť doručenie návrhov na reorganizáciu ObO predsedovi 2. ObO p. Duchoňovi. 

Zodpovedný: predseda   Termín: čo najskôr 

 

b) Preveriť, či predsedovi 2. ObO p. Duchoňovi neskončil mandát vo výbore 

Zodpovedný: tajomník   Termín: čo najskôr 

 

c) Pripraviť finančné vyčíslenie chovu na Lukovici v r. 2020 + finančné vyčíslenie predpokladaných 

nákladov na rok 2021. 

Zodpovedný: predseda  Termín: do zasadnutia výboru v novembri 2020 

 

  

 

 

 

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


