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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 10. júna 2021 

 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac máj 2021 

3. Správa o jarnom zarybnení 

4. Príprava členských schôdzí a MK 

5. Diskusia 

6. Uznesenie, záver rokovania 

 

 

K bodu č.1 :  

 

Rokovanie 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 : 10   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Následne predseda MsO oboznámil výbor, o uzneseniach zo zasadania predsedníctva v čase keď 

protiepidemiologické opatrenia zakazovali zhromažďovanie. V zmysle § 16 ods. 3 Stanov SRZ dal 

následne hlasovať o schválení týchto uznesení výborom. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Prečítal správy o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za 

máj 2021 a finančne zhodnotil prvý polrok 2021. Táto správa tvoria prílohu č.1 zápisnice.  
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K bodu č.3 :  

 

Juraj Dolník – Predniesol správu o jarnom zarybnení z farmy Budmerice. Hneď na úvod informoval 

výbor o probléme, ktorý nastal keď nám dodávateľ u ktorého bolo zarybnenie objednané uviedol že 

ryby nevie dodať. Ďalej informoval o brigáde v spolupráci s mestom Prievidza na rieke Handlovka, 

ktorá bola pozitívne vnímaná aj v očiach laickej verejnosti. Pri tejto príležitosti bolo do rieky 

Handlovka vypustených 3000ks PP z vlastného odchovu. Vzhľadom na problémy s dodaním na jar 

zabezpečili spolu s predsedom MsO dodanie rýb na jesenné zarybnenie tiež z Budmeríc. 

 

 

K bodu č.4 :  

 

Výbor vzhľadom na zlú pandemickú situáciu musel promptne riešiť stanovenie nových termínov VČS 

a MK na rok 2021. Výbor sa zhodol na tom, aby to prebehlo podobne ako v roku 2020 – a teda 

v jeden deň sa budú konať aj VČS aj MK. Termín je stanovený na 3.júla 2021 v Diviackej Novej Vsi. 

Informácie o konaní VČS a MK uverejní p. Dolník na webovej stránke MsO. Výbor ďalej stanovil, že 

každá ObO zvolí maximálne 10 delegátov na MK. Na výbore boli určení aj členovia mandátovej 

(Cápa, Radosa, Ďurica) a návrhovej (Murár, Hrdý, Hepner) komisie 

 

 

Tibor Bezuška – Dal návrh na odmeňovanie bezplatným povolením na rybolov pre členov MsO, ktorí 

svojim konaním alebo svedectvom napomôžu k odhaleniu závažného porušenia na úseku rybárstva. 

 

Hlasovanie :   Za : 7  Proti : 3  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

Zároveň predseda požiadal aby p. Murár tento návrh presne sformuloval a predložil aj na schválenie 

na MK. 

 

Tibor Bezuška – Dal hlasovať o tom, aby výbor MsO SRZ Prievidza mohol vydať súhlas na konanie 

rybolovných pretekov na všetkých revíroch v pôsobnosti MsO SRZ Prievidza v ktoromkoľvek čase 

a to aj prenajatím celého revíru za schválený poplatok. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tento návrh bude predložený aj na schválenie na MK. 

 

K bodu č.5 :  
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Marek Murár – Predniesol nové znenie Smernice č.2 o odmeňovaní RS v ktorej sa menil bod 5 

(nezapísanie vychádzky bolo nahradené nezapísaním vychádzky na pstruhovej vode a pod.) 

Následne dal predseda hlasovať o tejto smernici v novom znení s účinnosťou od 10.6.2021 

  

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

Smernica bola prijatá. 

 

Juraj Dolník – Upozornil, že pri kontrole členských plachiet zistil duplicitné čísla členov. Prítomným 

zástupcom ObO ktorých sa tieto chyby týkali odovzdal opravné čísla na mieste ostatným odovzdá, 

prípadne zašle neskôr.  

 

Tibor Bezuška – Informoval o chove PP na Lukovici ktorý zhodnotil priaznivo, no v prípade zubáča 

tomu bolo presne naopak. Pre nepriaznivé počasie sa zubáč nepodaril odchovať. Ďalej uviedol že na 

veľkom rybníku na Lukovici počas jari zdochlo cez 30 veľkých kaprov. Tento úhyn pripisuje zlej jari 

ale aj zlému zaobchádzaniu zo strany rybárov, nakoľko je tu možnosť loviť celoročne. Preto navrhuje 

pri jesennom výlove umiestniť väčšinu týchto veľkých kaprov do revírov v pôsobnosti MsO a doplniť 

do rybníka násadu kapra zo zarybnenia. Vzhľadom na jarné povodne navrhuje vybudovanie 

protipovodňovej steny na Lukovici, ktorá by odklonila potok v prípade, že sa znova vyleje. Následne 

dal predseda o vybudovaní takejto steny hlasovať.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová -  predniesla žiadosti o prerušenie členstva a taktiež zoznam novoprijatých členov 

(tieto zoznamy tvoria prílohu zápisnice) za ktoré výbor následne hlasoval. 

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

Žiadosti o prerušenie členstva boli schválené. 

 

V rámci diskusie sa zapojil s príspevkom p. Zelenický, ktorý uviedol že sa pokazil krovinorez a oprava 

by mala stáť cca 250 eur – navrhol jeho opravu. Výbor sa zhodol, že je už neefektívne dávať ho 

opravovať a nakoľko p. Dolník uviedol že mu je k dispozícii krovinorez z Novák aj z Lukovice tento 

krovinorez sa vyradí.  

 

Jaroslav Hepner -  predniesol návrh na udelenie vyznamenania II. stupňa pre p. Flimela a p. Hepnera. 

Výbor následne o tomto návrhu hlasoval.  

 

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

Návrh bol schválený. 
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Tibor Bezuška – Informoval výbor o zriadení tretieho účtu v banke, ktorý bude slúžiť ako rezerva, 

jeho čerpanie bude podliehať schváleniu výborom a nemôže byť použitý na vyplácanie odmien či 

platov. K tomuto účtu ešte na odporučenie predsedu KK dá zriadiť náhľad pre členov výboru. 

Predseda MsO dal následne o tomto hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Ľubomír Zelenický – Spýtal sa či plastové rúry uskladnené na Lukovici sú na vyhodenie a v prípade, 

že áno mal by záujem si vziať 8m. Výbor sa zhodol, že tento materiál je už neupotrebiteľný 

a prebehlo hlasovanie o tom aby si p. Zelenický mohol vziať 8m z týchto plastových rúr.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

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

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 10. júna 2021 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za máj 2021 a finančné zhodnotenie 

I.polroku 2021 

b) Informáciu o jesennom zarybnení z Agrofarmy Budmerice 

 

III. Schvaľuje: 

a) Uznesenia zo zasadnutí predsedníctva z obdobia kedy nemohol zasadať výbor 

b) Návrh na odmeňovanie bezplatným povolením na rybolov pre členov MsO, ktorí svojim konaním 

alebo svedectvom napomôžu k odhaleniu závažného porušenia na úseku rybárstva 

c) Aby výbor MsO SRZ Prievidza mohol vydať súhlas na konanie rybolovných pretekov na všetkých 

revíroch v pôsobnosti MsO SRZ Prievidza v ktoromkoľvek čase a to aj prenajatím celého revíru za 

schválený poplatok 

d) Smernicu č.2 o odmeňovaní RS s účinnosťou od 10.6.2021 

e) Vybudovanie protipovodňovej steny na Lukovici 

f) Žiadosti o prerušenie členstva  

g) Udelenie vyznamenania II. stupňa pre p. Flimela a p. Hepnera 

h) Zriadebie tretieho účtu v banke, ktorý bude slúžiť ako rezerva, jeho čerpanie bude podliehať 

schváleniu výborom a nemôže byť použitý na vyplácanie odmien či platov 

ch) Darovanie neupotrebiteľných plastových rúr p. Zelenickému 

 

III. Ukladá: 

a) Jednotlivým ObO opraviť chybné čísla členov 

 

  

 

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


