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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 9. septembra 2021 

 
 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za prvý polrok 2021  

3. Rôzne 

4. 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  

 

V zmysle kontroly plnenia uznesení a úloh za uplynulé obdobie uviedol predseda MsO, že bola 

splnená úloha týkajúca sa zabezpečenia náhľadu na bankový účet rezervného fondu. Taktiež bola 

na Radu SRZ zaslaná žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzových vôd a zaradenie VN Nováky 

do zväzových vôd. 

 

K bodu č.2 :  

 

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

prvý polrok 2021.  

 
K bodu č.3 :  

 

Tibor Bezuška – Informoval možnosti absolvovať kurz na el. agregát a potrebe dať vyškoliť osoby, 

aby boli zabezpečené kontrolné odlovy pre MsO. Podrobné informácie ku školeniu poskytne hlavný 

hospodár. Zdôraznil, že títo adepti by mali byť vedomostne spôsobilí a najmä by mali reálne mať 
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záujem o rybárstvo. Ďalej uviedol, že bude prebiehať aj kurz na hospodára a tiež je možné prihlásiť 

záujemcov. Na záver informoval, že bude prebiehať kurz na vyškolenie členov RS, do ktorého sú 

prihlásení a schválení 4 členovia. Na návrh veliteľa RS dal hlasovať o schválení piatej osoby – 

Miroslava Bražinu. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – Požiadal o schválenie preddavku na školenie za člena RS pre 5 osôb vo výške 

1100EUR. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že je potrebné zakúpiť kukuricu – cca1 tona, na kŕmenie rýb na Lukovici 

a o tomto návrhu dal následne hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že je potrebné zakúpiť hadice + príslušenstvo na výlovy rýb, ktoré 

prebiehajú na Lukovici. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval o potrebe stanoviť termíny na výročné členské schôdze najmä ObO 

v Prievidzi, nakoľko dom kultúry začína mať obsadené termíny. Voľné termíny v roku 2022 sú: 5.3., 

6.3., 12.3., 13.2. a  20.3.. 1. ObO si zarezervovala termín 5.3.2022, 2. ObO na 12.3.2022 a 6. ObO na 

13.3.2022. Predseda zabezpečí rezerváciu termínov a následne ich spätne potvrdí ObO. 

 

Tibor Bezuška – Uviedol, že je potrebné, aby štatutári a hospodár mohli jednorázovo poveriť niekoho 

na šoférovanie vozidiel vo vlastníctve MsO v mimoriadnych udalostiach súvisiacich so zabezpečením 

potrieb MsO. Následne dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

Tibor Bezuška – Informoval o pretrvávajúcich problémoch súvisiacich s parkovaním v Lazanoch, 

ktoré môžu vyústiť do situácie, kedy si majiteľ pozemku zabezpečí osadenie značiek so zákazom 

vjazdu. Preto požiadal o spoluprácu v riešení tejto situácie aj RS, nakoľko parkovanie pri VN Lazany 
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upravuje aj domáci rybolovný poriadok. Tiež požiadal hlavného hospodára o uverejnenie informácie 

na webovej stránke MsO.  

 

Slavomír Uhlár – Informoval, že pozemok o ktorý mala MsO záujem na Nitrianskom Rudne je už 

predaný. Ďalej informoval o nových zákazových tabuliach, ktoré boli osadené na VN Nitrianske 

Rudno – zákaz parkovania. Vzhľadom na povodne, ktoré zasiahli aj Nitrianske Rudno dal návrh, aby 

prebehlo dodatočné zarybnenie kaprom v objeme 3t do VN Nitrianske Rudno. Toto mimoriadne 

zarybnenie navrhuje uhradiť z rezervného fondu, ktorý bol na to zriadený. Hlavný hospodár sa 

vyjadril v prospech tohto návrhu, avšak navrhol, aby sa toto mimoriadne zarybnenie rozdelilo 

minimálne na dva krát. 

Predseda dal následne hlasovať o tomto dodatočnom zarybnení kaprom – 3t na VN Nitrianske 

Rudno z rezervného fondu určeného na mimoriadne situácie. 

 

Hlasovanie :   Za : 8   Proti : 3 Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – Uviedol, že je potrebné zakúpiť novú chladničku na Lukovicu na uskladnenie krmív. 

Predseda dal následne hlasovať o zakúpení novej chladničky.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník – Informoval o prenajímaní chatky na Lukovici. Výlov v roku 2021 hlavný hospodár 

predbežne naplánoval na 23. októbra, preto informoval že sa môžu telefonicky nahlasovať 

brigádnici.   

 

Tibor Bezuška – Informoval o potrebe obmeny v chove kaprov na Lukovici. Nakoľko jar 2021 bola 

pre veľké kapre veľmi nepriaznivá a značné množstvo (cca 37ks) ich podochlo, budú veľké kapre 

rozdelené do revírov v pôsobnosti MsO a na Lukovicu sa kapre doplnia zo zarybnenia.  

 

Tibor Bezuška – Informoval, že jesenné zarybnenie prebehne z Agrofarmy Budmerice a taktiež že 

tento dodávateľ nám vie zabezpečiť aj celé zarybnenie kaprom v objeme cca 30t na rok 2022. 

Nakoľko ryby od tohto chovateľa sú pekné a v dobrej kondícii, taktiež spolupráca a komunikácia je 

seriózna, navrhuje pokračovať v nakupovaní rýb od tohto dodávateľa pre jeho spoľahlivosť. Tiež 

uviedol, že tento dodávateľ nám vie garantovať jednotnú cenu na celý rok. Na záver uviedol, že 

pokiaľ má niekto akékoľvek pochybnosti môže sa zúčastniť rokovania o cene aj samotného váženia 

a dodania rýb. Taktiež pokiaľ bude mať niekto vedomosť o inom vhodnom dodávateľovi kaprov, nie 

je problém vycestovať na jednanie. 
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Juraj Dolník – Informoval o nahlásenom úhyne uhrov v Novákoch, ktorý pripisuje parazitom. Taktiež 

tam bol nahlásený aj úhyn kačíc. Na základe požiadavky primátora mesta Nováky o zrealizovanie 

pretekov na VN Nováky – celé jazero, dal návrh na konanie takýchto pretekov v love kapra o putovný 

pohár pre pozvaných hostí, ale aj pre celú rybársku verejnosť. Preteky by mali niesť názov Memoriál 

Vlada Majerského. Bližšie podrobnosti budú dohodnuté po schválení týchto pretekov.Následne dal 

predseda MsO hlasovať o uskutočnení pretekov na VN Nováky s názvom Memoriál Vlada 

Majerského, ktoré by sa mali konať v septembri. 

 

Hlasovanie :   Za : 9  Proti : 0  Zdržalo sa : 2  

Návrh bol schválený. 

 

 

Tibor Bezuška – Informoval o možnosti získať dotáciu od mesta Prievidza v sume 5000EUR. 

Tajomníčka pracuje na podaní žiadosti a absolvovala už dve pracovné stretnutia. 

 

Roman Bujna – Predniesol, že v rámci plánu zarybnenia došlo k pochybeniu v súvislosti so 

zarybnením PD v Novákoch a uviedol, že hrozí aj prípadná sankcia. Navrhol, aby výbor prijal 

opatrenie, ktoré zabezpečí, že k takýmto situáciám nebude dochádzať. V diskusii k tejto veci sa 

vyjadril p. Murár, ktorý uviedol, že k pochybeniu nemohlo dôjsť, nakoľko Lehotský potok je súčasťou 

revíru rieky Nitry č. 6s a toto tvrdenie je teda mylné. Predseda MsO navrhuje, aby zarybňovani 

a najmä mimoriadne situácie, ktoré môžu nastať boli vždy a okamžite konzultované s hlavným 

hospodárom. Hlavný hospodár má v kompetencii výber zodpovedných osôb, ktoré budú realizovať 

zarybnenie. 

 

Marek Murár – Uviedol, že preteky Kaniansky pstruh sa vzhľadom na pandemickú situáciu v októbri 

konať nemusia, je však potrebné sa nimi zaoberať. Navrhol aby 1200kg PD bolo dovezené 

25.10.2021 a to aj v prípade ak sa preteky konať nebudú, nakoľko je táto položka v pláne zarybnenia.  

Ďalej navrhol vyhlásenie všeobecného zákazu lovu na VN Kanianka od 25.10. do 30.10.2021 – do 

polnoci. Predseda MsO dal následne hlasovať o konaní pretekov na VN Kanianka dňa 30.10.2021  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Navrhuje vyplatiť odmenu 100EUR vo forme vecného hlavnému hospodárovi za 

vypracovanie evidencie členov v elektronickej podobe. 

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

Návrh bol schválený. 

 

Marek Murár – Informoval o testovaní zapožičanej termokamery, ktorá má byť zakúpená pre RS. 

Uviedol, že do sumy 4000EUR ktorá je na tento účel schválená sa zmestí zrejme aj nočné videnie. 
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Ďalej pokračoval informáciou o tom, že na vozidle Dacia Duster je potrebné vykonať servis + EK 

a STK. Výbor sa zhodol, že touto záležitosťou poveruje p. Murára, ktorý servis aj EK+STK dá spraviť. 

Na záver p. Murár uviedol, že potrebuje schváliť zakúpenie tlačiarne so scanerom do kancelárie 

v Kanianke v sume cca 120EUR. Predseda MsO dal následne o zakúpení tlačiarne hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Na záver diskusie ešte podal p. Murár informáciu o tom, že rokovanie s obecným úradom v Kanianke 

stále prebiehajú a momentálne to stagnuje na stanovení predajnej ceny zo strany obce. 

 

 

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 9. septembra 2021 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

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

b) Termíny VČS pre MsO v Prievidzi 

 

II. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza poveruje: 

a) Hlavného hospodára výberom osôb na pomoc pri zarybnení 

 

 

III. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

a) Vyškolenie p. Bražinu za člena RS 

b) Vyplatenie preddavku na školenie členov RS 

c) Nákup kukurice (1t) 

d) Nákup hadice + príslušenstva na výlovy rýb na Lukovici 

e) Aby štatutári a hospodár mohli jednorázovo poveriť niekoho na šoférovanie vozidiel vo 

vlastníctve MsO v mimoriadnych udalostiach súvisiacich so zabezpečením potrieb MsO. 

f) Mimoriadne zarybnenie VN Nitrianske Rudno kaprom 

g) Zakúpenie chladničky na Lukovicu 

h) Preteky v love kapra na VN Nováky s názvom Memoriál Vlada Majerského – v septembri 

ch) Preteky Kaniansky pstruh na VN Kanianka  dňa 30.10.2021 

i) Odmenu vo forme vecného daru pre hlavného hospodára 

j) Nákup tlačiarne do kancelárie v Kanianke 

 

 

  

 

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


