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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 13. januára 2022 

 
 
 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za december 2021 

3. Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2021 

4. Správa o činnosti RS za rok 2021 

5. Schválenie zarybnenia revírov na rok 2022 

6. Príprava ČS ObO 

7. Rôzne 

8. 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 : 8   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – v rámci kontroly plnenia uznesení a úloh uviedol, že všetky zápisnice z rokovania 

výboru a predsedníctva sú pripravené na kontrolu pre KK. 

 

 

K bodu č.2 :  

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

december 2021. Táto správa tvoria prílohu č.1 zápisnice.  
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K bodu č.3 :  

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

rok 2021. 

 

K bodu č.4 :  

Marek Murár – Predniesol správu o činnosti RS v roku 2021 – správa tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Taktiež predniesol správu o počte kontrol na jednotlivých revíroch. Na záver uviedol, že bude 

potrebné zakúpiť tablet k termovízii. 

 

Počas bodu č.4 sa na výbor dostavil Lukáš Flimel 

 

 

K bodu č.5 :  

Tibor Bezuška – zarybnenie revírov sa preberalo a schvaľovalo na zasadnutí výboru v decembri 2021. 

Zostalo doriešiť zarybnenie PP vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 sa chov PP nebude 

realizovať. Predseda informoval o stretnutí v Príbovciach, na ktorom sa zúčastnili aj p. Uhlár         

a Ing. Bujna. Uviedol, že nám môžu dodať 50 000ks PP vo veľkosti 5cm na máj a 20 000ks  vo veľkosti 

10-13cm taktiež na máj. Taktiež nám vedia zabezpečiť 850kg PP 2-ročný do 25 cm. Rozdelenie do 

jednotlivých revírov PP prednesie p. Dolník, keď bude prítomný. Na záver informoval, že p.Šlenc 

tento rok bude pravdepodobne zabezpečiť dodanie mreny o množstve a ďalších podrobnostiach 

informuje hlavný hospodár, keď to bude aktuálne. 

 

 

K bodu č.6 : 

Termíny VČS + MK na rok 2022 boli stanovené na základe Smernice MsO SRZ Prievidza na rok 2022, 

výbor skonštatoval, že vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a neustále meniace sa 

nariadenia a legislatívu, nie je možné teraz povedať, či sa schôdze v daných termínoch budú môcť 

konať. Aj napriek tejto situácii je potrebné riadiť sa Volebným poriadkom organizačných zložiek SRZ 

platným od 1.1.2022 – v čase príprav na tieto schôdze najmä Článok IV. Bod 2 a to povinnosť 

najneskôr 15 dní pred termínom konania členskej schôdze zverejniť  oznam o možnosti podať návrhy 

na kandidátov. Následne dal predseda Tibor Bezuška hlasovať o tom, aby p. Juraj Dolník dňa 

14.1.2022 umiestnil na kanceláriu v Novákoch informáciu o možnosti doručovať kandidátky do           

4. ObO do 3.2.2022 predsedovi MsO p. Bezuškovi. 

 

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

Návrh bol schválený. 
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Marek Murár – Uviedol, že vzhľadom na volebný rok navrhuje navýšiť počet delegátov na MK 

jednotlivých ObO na 14 osôb za každú obvodnú organizáciu. Predseda MsO dal následne o tomto 

hlasovať. 

Hlasovanie :   Za : 4  Proti : 5  Zdržalo sa : 0 

Návrh nebol schválený. 

 

Predseda Tibor Bezuška dal následne hlasovať o tom, aby za každú ObO bol počet delegátov na MK 

10osôb. 

 

Hlasovanie :   Za : 5  Proti : 4  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.7 :  

Tibor Bezuška – Uviedol, že účtovníčka pani Homolová ho informovala o zvyšovaní cien za 

účtovnícke práce o 10% t.j. 330EUR mesačne. Následne dal hlasovať, či za týchto podmienok bude 

pre MsO zabezpečovať účtovnícke práce aj naďalej. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval, že p. Zelenický dnes na vlastnú žiadosť ukončil jeho členstvo vo výbore 

a tiež, že už nebude naďalej zabezpečovať údržbu na rybárskom dome. Výbor sa preto zaoberal 

riešením otázky komu zverí správu a údržbu rybárskeho domu – navrhnuté bolo zveriť ho 1. ObO. 

 

Tibor Bezuška – Navrhol udeliť odmenu 200 EUR pre p. Dolníka pri príležitosti životného jubilea 50r.  

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Tibor Bezuška – Informoval o sčítaní kormoránov dňa 15.1.2022 a vyzval na účasť najmä  adeptov 

na pomocného hospodára. 

 

Tibor Bezuška – Predniesol žiadosť o uskutočnenie pretekov na VN Nováky v termíne 20.-22.5.2022 

1. kolo, 1. liga LRU Feeder Method. Následne dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Slavomír Uhlár – Vyjadril názor, že by bolo vhodné všetku evidenciu zakladať v papierovej podobe 

a elektronická podoba by mala byť doplnková. Zápisnice z rokovania výboru by mali byť vyhotovené 
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do 2 týždňov po konaní výboru. Hlavný hospodár by mal viesť evidenciu o zarybňovaní a svojej 

činnosti  v papierovej podobe a všetko by malo byť založené na rybárskom dome. Ďalej sa p. Uhlár 

venoval téme odkúpenia pozemku na účely vybudovania parkoviska v Nitrianskom Rudne. Spýtal sa 

na pozemok vedľa pumpy vo vlastníctve SPF, na čo mu odpovedala tajomníčka MsO – ešte v roku 

2020 sa informovala o možnosti odkúpenia u Ing. Husárovej (referent regionálneho odboru Trenčín, 

pracovisko Prievidza), od ktorej dostala jednoznačnú odpoveď, že SPF pozemky v tejto lokalite 

nepredáva, nakoľko ich má v rezerve pre vyrovnávanie nárokov vyplývajúcich z reštitúcií. P. Uhlár 

požiadal o vypracovanie žiadosti o prenájom tohto pozemku. 

 

Roman Bujna – Predniesol plán KK na rok 2022 – správa tvorí prílohu tejto zápisnice a Správu KK 

z vyúčtovania Kanianskeho pstruha, v ktorej neboli zistené žiadne závažne porušenia či nedostatky 

– aj táto správa je prílohou zápisnice.  

 

Slavomír Uhlár – Uviedol, že je potrebné venovať sa inventarizácii majetku a stanoviť členov 

inventarizačnej komisie. Následne dal predseda MsO hlasovať, aby členmi inventarizačnej komisie 

boli p. Uhlár, Mgr. Murár, Mgr. Ivenzová a p. Flimel 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Lucia Ivenzová – predniesla žiadosti o prerušenie členstva na rok 2022 p. Hepnera a p. Pekára 

Následne dal o tomto návrhu predseda MsO hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné do Žiadosti o prerušenie členstva doplniť informáciu o tom, či 

žiadateľ v minulosti už prerušené členstvo mal – toto mu potvrdí je ObO. 

 

Lucia Ivenzová – predniesla žiadosť o prestup p. Štrbu z Trnavy do Prievidze. 

Následne dal o tomto návrhu predseda MsO hlasovať. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

 

V rámci diskusie vyplynula potreba na MK v roku 2022 otvoriť a prerokovať tému brigádnickeho 

poriadku a jej úpravy. 

 

Zasadnutie výboru opustil p. Duchoň. 
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Lucia Ivenzová – predniesla návrh na udelenie vyznamenania I. stupňa pre p. Zelenického 

Následne dal o tomto návrhu predseda MsO hlasovať. 

 

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

Návrh nebol 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 13. januára 2022 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. Berie na vedomie 

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

b) Správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za rok 2021  

c) Správu o činnosti RS za rok 2021 

d) Ukončenie členstva vo výbore p. Zelenického 

e) Že dňa 15.1.2022 prebehne sčítavanie kormoránov 

f) Plán činnosti KK na rok 2022 

g) Správu KK z kontroly vyúčtovania Kanianskeho pstruha 

h) Potrebu zaoberať sa v roku 2022 na MK témou úpravy brigádnickeho poriadku 

 

II. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza schvaľuje: 

a) Poverenie p. Dolníka umiestnením oznamu o možnosti doručovať kandidátky na kanceláriu 4. 

ObO v Novákoch dňa 14.1.2022. Doručovať ich je možné do 3.2.2022 predsedovi MsO  

b) 10 delegátov na MK 2022 za každú ObO 

c) Účtovnícke práce v sume 330EUR/mesačne poskytované pani Homolovou 

d) Odmenu pre p. Dolníka v sume 200EUR k životnému jubileu 

e) Feedrové preteky na VN Nováky v termíne 20.-22.5.2022 

f) Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Uhlár, Mgr. Murár, Mgr. Ivenzová a p. Flimel 

g) Prerušenie členstva na rok 2022 – p. Hepner a p. Pekár 

h) Prestup p. Štrbu z Trnavy do Prievidze 

 

III. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza neschvaľuje: 

a) 14 delegátov na MK 2022 za každú ObO 

b) Návrh na udelenie vyznamenania I. stupňa pre p. Zelenického 
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III. Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza ukladá: 

a) Vyhotovovanie zápisníc do dvoch týždňov do konaní výboru 

Zodpovedný: tajomník   Termín: priebežne 

 

b) Vedenie evidencie o zarybňovaní a činnosti hlavného hospodára v papierovej podobe, ktorá 

bude uložená na rybárskom dome.  

 

Zodpovedný: hlavný hospodár   Termín: priebežne 

  

 

c) Vypracovanie žiadosti o prenájom pozemku na Nitrianskom Rudne od SPF 

Zodpovedný: tajomník   Termín: do 3.2.2022 

 

 

d) Doplnenie do Žiadosti o prerušenie členstva informáciu o predošlých prerušeniach, ktorú vždy 

doplní ObO 

Zodpovedný: tajomník   Termín: čo najskôr 

 

 

 

 

 

 

 

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


