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Zápisnica  

z rokovania predsedníctva MsO SRZ konaného dňa 4. februára 2021 

 
 
Prítomní :  Slavomír Uhlár, Tibor Bezuška, Mgr. Lucia Ivenzová, Juraj Dolník, Mgr. Marek Murár, 

Ing. Roman Bujna, Jaroslav Hepner 
 
 
 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spojenú so šírením vírusového ochorenia COVID-19 
a v nadväznosti na vydaný zákaz zhromažďovania v zmysle § 16 ods. 3 Stanov SRZ: Predsedníctvo 
rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutie predkladá 
výboru na schválenie na jeho najbližšej schôdzi. 
 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za december 2020 + finančná správa za rok 2020 

3. Schválenie rozpočtu a predpokladaných príjmov na rok 2021 

4. Schválenie plánu práce na rok 2021 

5. Rôzne 

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.  

 

K bodu č.2 :  

 

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

december 2020 a finančnú správu za celý rok 2020. Tieto správy tvoria prílohu č.1 zápisnice.  
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K bodu č.3 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Predniesol návrh predpokladaných príjmov v roku 2021 (spolu 

263 260,00 Eur) a návrh rozpočtu na rok 2021. V rámci položky cestovných náhrad sa odporúča, aby 

si členovia RS viedli mesačne evidenciu reálne vykonaných ciest za účelom kontroly RS. Túto 

evidenciu budú odovzdávať veliteľovi RS vrátane kópie TP vozidla – aby bolo možne určiť spotrebu 

vozidla.  

Predsedníctvo schválilo návrh rozpočtu aj návrh predpokladaných príjmov na rok 2021. 

 

K bodu č.4 :  

 

Podpredseda Slavomír Uhlár – Predniesol návrh plánu práce na rok 2021. Vzhľadom na aktuálnu 

pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID-19 sa dôrazne odporúča, aby sa predsedníctvo 

stretlo len v stanovených termínoch zasadnutia predsedníctva.  

Predsedníctvo schválilo návrh plánu práce na rok 2021. 

 

K bodu č.5 :  

Tibor Bezuška – požiadal o schválenie chovu na Lukovici, ktorý bude totožný s chovom v roku 2020 

a podľa zmluvy, ktorá bola platná v roku 2020. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Tibor Bezuška – Je potrebné určiť, komu budú na rok 2021 vydané povolenia na rybolov zdarma.  

Zostali dve zväzové povolenia (od Rady Žilina), ktoré navrhuje prideliť – bývalému tajomníkovi L. 

Mokrému a Radovi Pánisovi 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Tibor Bezuška – Počas zvýšenej hladiny vody došlo k poškodeniu brehu pri nápuste na Lukovici. Preto 

navrhol zakúpenie kameňa, ktorý počas brigády bude rozmiestnený a spevní sa tak tento breh. 

Predpokladaná cena je 80 Eur.  

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že v zmysle schválenej investície „Vybudovanie móla na Lukovici“ práce 

pokračujú podľa plánu. Mólo je takmer hotové a pokračovať sa bude zhotovovaním klietok 

z gabionových sietí – predpoklad cca 100 eur jedna klietka (spolu bude 5ks). Nakoľko neboli žiadne 

pripomienky dal hlasovať, aby sa pokračovalo v zmysle predneseného plánu ďalej. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Marek Murár – Upozornil, že je potrebné riešiť schválenie nových členov. Následne predseda p. 

Bezuška vyzval prítomných aby informovali predsedníctvo o nových členoch a prestupujúcich, ktorí 

sú do dnešného dňa známi (4.2.2021) a zaslali potrebné dokumenty.  
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Predsedníctvo schválilo všetky prestupy a všetkých nových členov. 

 

Tibor Bezuška – Navrhuje udelenie vyznamenania 1. stupňa za zásluhy pre p. Nagyho, p. Radosu a p. 

Cápu, ktorý spĺňajú všetky náležitosti. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Juraj Dolník – Predniesol plánované zarybnenie pre pstruhové aj kaprové vody. Najspornejší bod bol 

zarybnenie pstruhom dúhovým na VN Kanianka – ktoré sa upravilo na 1200kg v prípade, že sa budú 

konať preteky (v prípade, že sa konať nebudú mestský výbor môže rozhodnúť o inej alternatíve). Po 

diskusii a prednesených pripomienkach, ktoré boli okamžite zapracované predseda Tibor Bezuška 

dal o tomto pláne hlasovať.  

Predsedníctvo tento návrh plánu zarybnenia schválilo. 

 

Marek Murár – Požiadal o vystavenie potvrdenia od MsO, aby mohol vzhľadom na prijaté opatrenia 

a nariadenia vydávať povolenia na rybolov. 

 

Marek Murár – Informoval, že p. Murgaš na základe vlastnej žiadosti skončil ako člen RS ku dňu 

4.2.2021 – veci zatiaľ neodovzdal. A ďalší dvaja členovia RS – Szibilla a Mokrý ho informovali, že chcú 

tiež z vlastnej vôle skončiť pre nedostatok času, pričom mu už aj odovzdali veci. 

 

Juraj Dolník – Vzniesol otázku ohľadom plánu brigádnickej činnosti a prerozdelenia revírov, pričom 

zároveň navrhol, aby na Handlovke bola vyhlásená mimoriadna brigáda pre všetkých členov 

(organizáciu dostane na starosti J. Kuchárik), na Nitre č.6b a Nitre č.7 je potrebné zabezpečiť len 

drobné vysekanie na dvoch úsekoch. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa brigádnický plán a rozdelenie 

revírov oproti roku 2020 meniť nebude. 

 

Juraj Dolník – Informoval, že mu bola doručená žiadosť na uskutočnenie feedrových rybárskych 

pretekov na VN Nováky počas 20.-23.mája 2021 od feedrového teamu Nové Zámky. Predsedníctvo 

navrhuje, aby tieto preteky boli schválené, tak ako ja vlani za podmienok: 22. a 23. mája sa bude 

vyberať štartovné 10eur/osoba, počas dňa 20.5.2021. Predsedníctvo zároveň ukladá zabezpečiť 

odpoveď s formuláciou podmienok p. Dolníkovi. 

Predsedníctvo tieto preteky schválilo. 

 

Tibor Bezuška – Vzhľadom na pandemickú situáciu navrhuje, aby sa skúšky a školenie nových členov 

uskutočnilo rovnako, ako tomu bolo v roku 2020. A zároveň navrhuje, aby každému kto uhradí 

všetky poplatky bolo už vydávané povolenie na rybolov. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Juraj Dolník – Uviedol, že je potrebné zakúpiť novú baterku do člna na VN Nováky. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 
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Juraj Dolník – Uviedol, že pán Oršula dovŕšil 22.1.2021 60 rokov – a teda má nárok na odmenu vo 

forme vecného daru – 200eur. 

Predsedníctvo tento návrh schválilo. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že jarné zarybnenie kaprom (7500kg v cene 2,20 bez DPH) uskutoční p. 

Pálka z ČR a tiež že končí s podnikaním. Zvyšných 7500kg zarybníme od Agrofarma Budmerice. 

Jesenné zarybnenie v objeme 15000kg bude celé realizovať zrejme Agrofarma Budmerice (v cene 

2,40 s DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

z rokovania predsedníctva MsO SRZ konaného dňa 4. februára 2021 

 

 

Predsedníctvo MsO SRZ : 

 

I. Berie na vedomie 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za december 2020  

b) Finančnú správu za celý rok 2020 

c)Informáciu o dodávateľoch jarného a jesenného zarybnenie 

d) Informáciu o skončení 3 členov RS 

e) Brigádnicky plán na rok 2021 

f) Informáciu o výbere dodávateľa na zarybnenie kaprom – Agrofarma Budmerice 

 

II. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

a) Návrh rozpočtu a návrh plánu práce na rok 2021 

b) Chov rýb na Lukovici, ktorý bude prebiehať za rovnakých podmienok ako v roku 2020 

c) Návrh na udelenie KZP od Rady Žilina p. Mokrému a p. Pánisovi 

d) Nákup kameňa na spevnenie brehu na Lukovici  

e) Nákup gabionových sietí na výrobu klietok pre chov zubáča 

f) Prestupy členov a nových členov ktorý do 4.2.2021 zaslali potrebné dokumenty 

g) Udelenie vyznamenania 1. stupňa pre p. Nagyho, p. Radosu a p. Cápu 

h) Plánované zarybnenie na rok 2021 

ch) Feedrové rybárske preteky na VN Nováky 20.-23.5.2021 

i) Konanie skúšok a prijímania nových členov za rovnakých podmienok ako v roku 2020 

j) Nákup batérie do člna v Novákoch 

k) Odmenu 200EUR vo forme vecného daru pre p. Oršulu 

 

  

 

 

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


