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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 2. decembra 2021 

 
 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za november 2021  

3. Informácia o chove na Lukovici v roku 2021 

4. Rôzne 

5. 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. 

 

V zmysle kontroly plnenia uznesení predložila tajomníčka dopracovanú Smernicu MsO SRZ Prievidza 

na rok 2022 o ktorej schválení výbor následne hlasoval. 

 

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

Smernica bola prijatá 

 

 

K bodu č.2 :  

 

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

november 2021. Táto správa tvorí prílohu č.1 zápisnice. Explicitne sa pritom venoval najmä 

vyúčtovaniu pretekov Kaniansky pstruh 2021. Následne podpredseda predniesol návrh rozpočtu 
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Mso na rok 2022, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. Predseda MsO dal následne hlasovať 

o schválení rozpočtu na rok  2022. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Následne sa podpredseda venoval vyúčtovaniu chovu PP na Lukovici a dal návrh, aby odmena bola 

počítaná len z počtu 180 000ks PP aj napriek chybe na strane dodávateľa ikier, v dôsledku ktorej 

bolo reálne dochovaných 251 450ks PP. Predseda MsO dal následne hlasovať o schválení odmeny 

pre chovateľa počítanej zo 180 000ks v sume 3683,99 EUR. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Podpredseda pokračoval prednesením znenia zmluvy o chove na rok 2022. Výbor sa zaoberal 

prednesenými návrhmi – najmä počtom zakúpených ikier. Hlavný hospodár podporil a tiež 

odôvodnil návrh zakúpiť 180 000ks ikier PP aj na sezónu 2022. Ďalej sa výbor zaoberal bodom 

v zmluve, ktorý hovorí o spôsobe stanovenia ceny za ks dochovanej ryby. Predseda dal následne 

hlasovať o tom, aby sa cena za ks PP stanovila podľa cenníka platného v roku  2021. 

 

Hlasovanie :   Za : 8   Proti : 0  Zdržalo sa : 2  

Návrh bol schválený. 

 

Ďalším bodom predmetnej zmluvy je počet zakúpených ikier. Zo zasadnutia predsedníctva vyplynul 

návrh na 150 000ks ikier PP a tiež potreba vykonať kontrolné odlovy. P. Tibor Bezuška, ako zástupca 

chovateľa uviedol, že minimálny počet, pri ktorom je efektívne sa chovom zaoberať a pokračovať 

v ňom je 180 000ks. V rámci rozsiahlej diskusie o upotrebiteľnosti a efektivite ohľadom počtu 

dochovaných násad PP dal následne predseda MsO hlasovať o chove PP s počtom 180 000ks. 

 
Hlasovanie :   Za : 1   Proti : 6  Zdržalo sa : 3  

Návrh bol schválený. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v roku 2022 sa v chove PP pokračovať nebude, nakoľko chovateľ 

nesúhlasí s podmienkami chovu. 

 

Ďalej sa výbor zaoberal chovom zubáča v roku 2022. Predseda MsO dal hlasovať o chove zubáča 

v roku 2022. 

 

Hlasovanie :   Za : 9   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 
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Výbor poveril podpredsedu MsO p. Uhlára, aby na januárový výbor 2022 pripravil návrh zmluvy 

o chove zubáča. 

 

Podpredseda MsO sa ďalej venoval rozdeleniu bezplatných povolení na rybolov, v rámci ktorého 

zostáva prerozdeliť 7ks KZP z novembrového zasadnutia výboru. Predseda MsO uviedol, že 

organizácii vnikol nárok na 3ks zvláštnych povolení na rybolov od Rady SRZ a zároveň navrhol, aby 

tieto povolenia boli rozdelené pre štatutárov a hlavného hospodára MsO. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Následne výbor rokoval o rozdelení zvyšných 7ks kaprových zväzových povolení v zmysle návrhu, 

ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.3 :  

 

Juraj Dolník – Predniesol sumár o zarybnení za rok 2021 v rámci ktorého sa podrobne venoval aj 

rozdeleniu kaprov z Lukovice do revírov v pôsobnosti MsO SRZ Prievidza. Hlavný hospodár následne 

predniesol plán zarybnenia na rok 2022. V rámci diskusie o zarybňovaní pstruhom v roku 2022 výbor 

odporučil hlavnému hospodárovi objednať dodanie rýb na 14.4.2022. Všetky tieto informácie 

zverejní hlavný hospodár na webovej stránke MsO SRZ Prievidza. V rámci diskusie a tiež vzhľadom 

na zrušenie chovu PP v nasledujúcom roku vyplynula potreba zakúpiť násadu PP v mesiaci jún 2022 

10-15cm  v sume 3500EUR. 

 

Predseda MsO dal po skončení diskusie hlasovať o schválení plánu zarybnenia na rok 2022, ktorý 

predniesol hlavný hospodár. 

Hlasovanie :   Za : 9   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 

 

Výbor poveril predsedu MsO prejednať túto vec s dodávateľom a preveriť možnosti dodania. 

Predseda MsO informuje výbor na zasadnutí v januári 2022.  

 

Hlavný hospodár ďalej pokračoval zhodnotením brigádnickej činnosti v roku 2021  – podrobnú 

správu pripraví na MK 2022.  
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K bodu č.4 :  

 

Tibor Bezuška – Uviedol, že podľa neho by bolo vhodné vytvoriť zarybňovaciu komisiu a v krátkosti 

predniesol v čom by mala spočívať jej činnosť. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že je potrebné vrátiť p. Murárovi štartovné za 8 účastníkov preteku 

Kaniansky pstruh, ktoré zaplatil zo svojich peňazí. Títo pretekári sa zúčastnili pretekov ako čestní 

hostia. Následne dal predseda MsO hlasovať o tom aby bola na účet p. Murára vrátená suma 

200EUR za štartovné pre čestných hostí preteku Kaniansky pstruh 2021. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že čo sa týka školenia na el. agregát – je toto školenie možné absolvovať 

len u inštitúcie, ktorá má poverenie od Rady SRZ. S Ing. Laušom sa dohodol, že požiada radu SRZ 

o zorganizovanie takéhoto školenia, pričom za MsO Prievidza navrhuje dať vyškoliť 15 ľudí. Toto 

školenie by mohlo byť zorganizované v Prievidzi alebo v Trenčíne. Následne dal predseda MsO 

hlasovať o tom, aby MsO Prievidza dala vyškoliť 15 osôb na prácu s el. agregátom. 

  

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

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Informoval o vykonaní prác na povodňovej zábrane na Lukovici, pričom zároveň 

navrhol odmenu vo forme vecného daru v hodnote 100EUR/osoba pre dve osoby. Predseda dal 

následne o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Informoval, že v členskej základni sa šíria nepravdivé informácie o sprenevere 

peňazí v súvislosti s pretekom Kaniansky pstruh, čo je značne znepokojujúce a odsúdeniahodné. 

Konkrétne takáto informácia má pochádzať od člena výboru, preto na mieste aj s Mgr. Murárom 

požiadali o verejné ospravedlnenie, v opačnom prípade zvažujú nad trestným oznámením. Na 

uvedené reagoval p. Zelenický, ktorý sa ospravedlnil a pripustil, že k takémuto nedorozumeniu 

mohlo dôjsť po jeho komunikácii s jedným členom RS. Predseda MsO na záver diskusie odporučil, 

aby výber štartovného z pretekov vždy prebiehal cez bankový účet a nie v hotovosti.  

 

Ľubomír Zelenický – Doručil žiadosť o umožnenie konania rybárskych pretekov na Banskom 

prepadlisku Ťakov v termíne od 18.5.-22.5.2022 od p. Lipovského – táto žiadosť aj pravidlá preteku 

sú prílohou zápisnice. Predseda MsO dal hlasovať o umožnení konania týchto pretekov, za 
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podmienky, že týždeň pred konaním pretekov bude na bankový účet MsO poukázaná čiastka 

1250EUR za štartovné. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Ľubomír Zelenický – Uviedol, že je potrebné vykonať servis na kosačke používanej na rybárskom 

dome a tiež zakúpiť vrecia – 8 kartónov. 

 

Marek Murár – Navrhol zakúpiť 14ks nohavíc pre členov RS v sume 70,68EUR za kus.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – Informoval sa ohľadom odovzdania správy o činnosti RS a plánovaní brigád. Výbor 

stanovil termín odovzdania správy o činnosti RS za rok 2021 na január 2022. Plánovanie brigád 

preberie zasadnutie predsedníctva a tiež sa bude venovať aj plánu práce na rok 2022.   

 

 

 

 

 

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 2. decembra 2021 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za november 2021 

b) Správu o vyúčtovaní pretekov Kaniansky pstruh 2021 

c) Že v roku 2022 sa chov PP nebude realizovať, nakoľko chovateľ nesúhlasil s podmienkami chovu 

d) Sumár o zarybnení v roku 2021 od hlavného hospodára 

e) Bude potrebné zakúpiť násadu PP, nakoľko sa v chove v roku 2022 pokračovať nebude 

f) Zhodnotenie brigádnickej činnosti hlavného hospodára 

 

II. Poveruje: 

 

a) Predsedu MsO zistením informácie o realizácii zarybnenia PP 10-15 cm v mesiaci jún 2022 

 

 

III. Schvaľuje: 

 

a) Smernicu MsO Prievidza pre rok 2022 

b) Návrh rozpočtu na rok 2022 

c) Odmenu pre chovateľa za chov PP v roku 2021 v sume 3683,99 

d) Cena za ks dochovaných PP bola stanovená v zmysle cenníka na rok 2021 

e) Chov zubáča na Lukovici v roku 2022 

f) Pridelenie špeciálneho povolenia na rybolov pre štatutárov a hlavného hospodára MsO 

g) Rozdelenie zostávajúcich 7ks KZP od Rady Žilina v zmysle priloženého návrhu 

h) Plán zarybnenia na rok 2022 

ch) Vrátiť sumu 200EUR za štartovné na preteky Kaniansky pstruh p. Murárovi 
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i) Vyškolenie 15 osôb na prácu s el. agregátom 

j) Odmenu 100EUR/osoba pre dve osoby vo forme vecného daru za práce na povodňovej zábrane 

k) Rybárske preteky na Banskom prepadlisku Ťakov 18.5.-22.5.2022 – štartovné 1250EUR 

l) Zakúpenie 14ks nohavíc pre členov RS v sume 70,68/ks 

 

 

 

  

  

 

 

 

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


