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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 12. mája 2022  

 
Program : 

1. Otvorenie, kontrola plnenia úloh a uznesení výboru za uplynulé obdobie 
2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac apríl 2022 
3. Zhodnotenie MK a návrh riešenia úloh vyplývajúcich z jej rokovania 
4. Informácia o zarybnení revírov MsO na sezónu 2022 – pstruhové vody 
5. Rôzne 
6. Uznesenie a záver rokovania 

 

K bodu č.1 :  

Rokovanie otvoril predseda MsO SRZ Mgr. Marek Murár a privítal prítomných na rokovaní.  

 

Mgr. Marek Murár – Dal hlasovať o tom, aby sa ako hosť dnešného zasadnutia výboru zúčastnil p. 

Slavomír Uhlár. 

 

Hlasovanie :   Za : 12  Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi májového programu. Po ich prečítaní 

dal návrh na doplnenie ďalšieho bodu programu a to za 1. bod (otvorenie) doplniť bod o prevzatí 

rybničného hospodárstva Lúkovica. Následne dal hlasovať o tom, aby sa výbor uberal uvedeným 

programom – doplneným o tento bod.  

 

Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Pozn.: na zasadnutie sa dostavil p. Šurkala 

 

K bodu č.2 :  

Mgr. Marek Murár – požiadal p. Pánisa a tajomníčku, aby informovali výbor ako prebehlo 

odovzdanie Lukovice dňa 10.4.2022. P. Pánis uviedol, že v tento ten p. Bezuška spolu s p. Mádrom 

poukazovali a vysvetlili, ako sa manipuluje s vodou (napúšťanie a vypúšťanie) a kde je čo 
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uskladnené. P. Dolník – ako bývalý hospodár, sa na Lukovici stretol spolu s predsedom a p.  M. 

Pánisom dňa 5.5.2022. Predseda MsO uviedol, že čo sa týka odovzdania administratívnej agendy 

hospodára  chýbajú k dokumenty k vylovovaciemu agregátu a od roku 2017 nie je ani žiadna 

evidencia k jeho používaniu. Vzhľadom na zistené nedostatky predseda MsO kontaktoval aj p. 

Čavojčina, ktorý mu uviedol, že všetko bolo založené na Lukovici v modrom šanóne. V tomto šanóne, 

ako už uviedol predseda pred tým, je dokumentácia len do roku 2017, pričom chýbajú aj dôležité 

dokumenty ako certifikát o zhode a návod na obsluhu. Predseda MsO sa spýtal na chýbajúce 

lampáše, ktoré sa podľa dokladov z účtovníctva kupovali v mesiaci október 2021 v sume 127,50 eur 

a nie je známe kde sú. Tiež neboli odovzdané gumové prsačky v hodnote 197 eur zakúpené v októbri 

2021 určené na výlovy. Dňa 14.4.2022 sa konalo zarybnenie PD a vzhľadom na to, že bolo potrebné 

použitie kade zistilo sa, že preprava rýb nie je možná, pretože bola odrezaná hadica na kyslík 

a chýbali nanometre. Hadica bola evidentne čerstvo odrezaná a budíky sa na Lukovici vôbec 

nenachádzali. Zarybnenie PD bolo teda ohrozené a organizácia nebola schopná vôbec prepravovať 

ryby. Pokiaľ by došlo k mimoriadnej  situácii nebolo by možné na ňu reagovať (premiestňovanie či 

záchrana rýb a pod.) a teda smeroval otázku na p. Dolníka ako je to možné.  Predseda MsO vyzval 

bývalého podpredsedu MsO p. Uhlára, keďže to bolo nedávno a bolo to v jeho agende, aby objasnil 

výboru pre koho boli kupované prsačky a lampáše. P. Uhlár uviedol, že predmetné veci boli skutočne 

zakúpené v októbri alebo v novembri 2021, pričom prsačky neboli určené na meno – boli určené na 

výlovy a lampáše boli určené pre hospodára. P. Dolník odpovedal, že k prsačkám sa vyjadrí, keď 

nájde zápisnicu zo zasadnutia výboru kde je uvedené, že prsačky sa kupovali na meno pre p. 

Bezušku, p. Pánisa a p. Dolníka (tí čo robia vo vode). Lampáš zabudol priniesť, ale odovzdá ho 

dodatočne – jedná sa o dve čelovky a jedno ručné svietidlo. K nanometrom sa spýtal, či sa niekedy 

kupovali, na čo mu odpovedal p. Uhlár, že nie, ale na Lukovici boli 4ks nanometrov. P. Dolník uviedol 

že doniesol svoje nanometre, keď začali s p. Čavojčinom riešiť kyslík. Predseda MsO sa spýtal, ako 

sa dovtedy teda prepravovali ryby, načo znovu odpovedal p. Uhlár že nanometre tam boli a ryby sa 

normálne prepravovali. Taktiež tam boli aj flaše s kyslíkom, ktoré keď stratili platnosť tlakových 

skúšok boli nahradené novými zakúpenými v Koši. Nanometre sa nekupovali, nakoľko tam boli 

a nikdy nikto nepovedal, že by tam chýbali. P. Dolník uviedol, že dva ktoré tam doniesol si aj zobral. 

P. Uhlár uviedol, že by sa na Lukovici mali nachádzať teda tie pokazené nanometre a pokiaľ priniesol 

niekto svoje súkromné mal si ich dať zaplatiť, pretože na RH Lukovica sa majú nachádzať len rybárske 

veci a nie súkromné. Ďalej uviedol, že to je podobný prípad, ako s hasičským rozdeľovačom, ktorý 

na Lukovici bol a mal sa niekomu zaplatiť. P. Dolník uviedol, že tento rozdeľovač bol za brigádnicku 

činnosť (náhradné plnenie). Predseda MsO informoval, že tento rozdeľovač sa taktiež zatiaľ nenašiel. 

P. Dolník odpovedal, že určite bude v niektorej kadí a treba ho ešte pohľadať, keď tam bol 

odovzdávať veci s p. Bezuškom tak ho tam videl. Tajomníčka MsO informovala, že pri preberaní 

Lukovice sa kontroloval zoznam majetku evidovaného v účtovníctve. Niektoré veci sa však účtujú 

priamo do spotreby a preto k nim chýba evidencia. Po tomto zistení sa však prijalo opatrenie 

v podobe vedenia evidencie v zošitoch – pre RH Lukovica a tiež pre rybársky dom. Predseda MsO 

uviedol, že ho mrzí, ako sa situácia riešila a že by bolo vhodnejšie, aby p. Dolník požiadal o finančnú 

náhradu alebo informoval osoby poverené zarybnením, aby sa zariadili nakoľko nanometer si berie. 
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P. Kleman sa vyjadril, že v tomto prípade jednoznačne absentovala aj rybárska etika, nakoľko p. 

Dolník vedel, že sa idú prevážať ryby a napriek tomu takto konal. Predseda MsO uviedol, že aj 

vzhľadom na skutočnosť, že p. Dolník je stále člen výboru nečakal takéto konanie a ohrozenie 

zarybnenia, pričom ho požiadal, aby sa vyjadril. P. Dolník uviedol, že keď odovzdával kľúče p. 

Bezuškovi, ten mu povedal, aby si odtiaľ zobral všetko čo je jeho. Preto si teda zobral 2ks 

nanometrov a povedal to P. Bezuškovi. Odmontovať sa nedali, pretože sú tam mosadzné zuby a tak 

ich odrezal. Papiere od agregátu v ruke nikdy pán Dolník nemal stretol sa s ním asi 2 x za celý čas – 

a to keď bol agregát nový a prišiel do organizácie. Veci za RH Lukovica preberal bývalý predseda 

MsO. Predseda MsO uviedol, že nakoľko sa nenašli ani staré nanometre, ktoré tam mali byť musel 

okamžite zakúpiť nové v hodnote 89,70 eur. Predseda MsO navrhol, aby túto záležitosť vyriešilo 

predsedníctvo výboru, nakoľko to je v jeho gescii. P. Murár ešte informoval, že z Veterinárnej správy 

prebieha kontrola, na základe podnetu od kriminálnej polície k podávaniu liečiva Rupín za roky 2018 

a 2019. Informoval výbor, že je potrebné dohľadať v evidencii dokumentáciu, nakoľko zatiaľ sa 

žiadna nenašla. Výbor sa zhodol, aby chýbajúce veci a dokumenty vyriešilo predsedníctvo. Predseda 

MsO dal následne hlasovať, aby sa predsedníctvo zaoberalo chýbajúcimi predmetmi z RH Lukovica. 

 

Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO infomoval o plnení uznesení z predchádzajúceho obdobia. Osloví p. Nikmona, aby 

vyriešil zakúpenie tlačiarne pre DK a predseda s tajomníčkou doriešia zakúpenie tabletu pre RS.  

 

Pozn.: P. Uhlár sa ospravedlnil a zasadnutie výboru opustil.  

 

Predseda ďalej informoval, že poháre a medaile na preteky zlatý blyskáč sú zakúpené, preteky 

Mastodont baits sa uskutočnia, pričom finančné prostriedky za štartovné už poukázali na účet MsO. 

Predseda MsO dal hlasovať o uzatvorení revíru  Banské prepadlisko Ťakov 17.5.2022 od 16:00 do 

22.5.2022. do 12:00. 

 

Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  

Návrh bol schválený. 

 

Ďalej predseda informoval, že v zmysle schváleného uznesenia boli preplatené PHM Ing. Ottovi za 

účasť na konferencii v ZA. Na OcÚ v Kanianke doručila MsO akceptáciu podmienok s odpredajom 

kancelárie. 7 schválených členov MsO SRZ Prievidza úspešne absolvovali kurz na prácu s el. 

agregátom, takže organizácia má funkčnú lovnú skupinu.  
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K bodu č.3 : 

Podpredseda Jaroslav Hepner prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za 

mesiac apríl 2022 – k tejto správe neboli žiadne otázky ani pripomienky. Správa o čerpaní finančných 

prostriedkov tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. Predseda MsO informoval o aktuálnych zostatkoch na 

bankových účtoch MsO.  

P. Bakus sa spýtal na možnosť zriadenia tankovacej karty pre vozidlo Dácia Duster. Výbor sa zhodol, 

že by to bola vhodná forma nákupu PHM a preto poveril predsedu MsO preverením tejto 

záležitosťami s účtovníčkou a prípadným dodávateľom.  

 

Predseda MsO dal hlasovať o schválení jednotlivých položiek čerpaných z rozpočtu za apríl 2022. 

 

Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.4 :  

Predseda MsO uviedol, že je potrebné sa zaoberať úpravou brigádnického poriadku v zmysle 

uznesenia z MK. Tento bod však navrhuje riešiť neskôr, nakoľko by bolo vhodné počkať na 

vymenovanie nového hlavného hospodára MsO, ktorý má k nemu čo povedať. 

 

Mgr. Marek Murár – k bodu o zarybnení rieky Nitra v Novákoch informoval že aj keď MK schválila 

zarybnenie PD 3x po 200kg – v pláne zarybnenia je 0kg. Zarybňovací plán bol teda zle nastavený 

a bude to potrebné vyriešiť. 

 

Mgr. Lucia Ivenzová – informovala o žiadosti na vyňatie VN Nitrianske Rudno zo zväzového 

povolenia – termín do septembra 2022 a požiadala členov výboru o predloženie návrhov 

k argumentácii na toto vyňatie. Zároveň odovzdala členom výboru kópiu minuloročnej žiadosti. 

 

K bodu č.5 :  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s hlavným hospodárom si vzal pod patronát zarybnenie predseda 

MsO a informoval prítomných o zarybnení revírov MsO na sezónu 2022 – pstruhové vody. Toto 

zarybnenie je zverejnené aj na webovej stránke MsO. Informoval, že objednané množstvá nesedeli 

s plánom zarybnenia – bolo objednaných o 400kg menej pstruha dúhového. P. Kleman sa znovu 

vrátil k téme zarybnenia rieky Nitry č. 6a a spýtal sa na riešenie tejto situácie. Odpovedal mu 

predseda MsO pričom uviedol, že bola podaná žiadosť na zarybnenie PD 3x 200kg Nitra č. 6a 

a čakáme na odpoveď. Taktiež bola zaslaná žiadosť na premiestnenie lieňa na Lukovici a žiadosť na 

výlovy el. agregátom. Vzhľadom na objednávanie PP sa predseda ospravedlnil, že informoval na 

poslednú chvíľu, ale s dodávateľom sa termín stanovil taktiež len včera. Znovu pripomenul, že zajtra 

bude zarybnenie pokračovať na  strane ako je Nitrianske Pravno. 25000ks sa roznieslo dnes a zajtra 

príde zvyšok t.j. 25000ks. Predseda MsO požiadal p. Pánisa, aby informoval o rozmiestnení 25000ks 

z dnešného dňa a vzhľadom na pripomienky od p. Dolníka uviedol, že MsO je povinná dodržať 
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minimálne zarybnenie. Osliansky potok bude zarybnení väčším PP neskôr, nakoľko je v pláne ho 

zloviť el. agregátom – o všetkom bude informovaný aj hospodár z Partizánskeho. P. Dolník uviedol, 

že aj v niektorej zo zápisníc je uvedené, že o výnimku na zarybnenie PD, pokiaľ sa jedná o kaprovú 

vodu nie je potrebné žiadať a ani do Kanianky sa o výnimku nežiadalo. Predseda MsO informoval, 

že v zákone je uvedené, že pokiaľ sa zarybňuje nepôvodným druhom je potrebné žiadať o výnimku. 

P. Pánis uviedol, že na VN Kanianka PD v pláne bol. Predseda MsO uviedol, že je jednoznačne za to, 

aby Nitra č. 6 a zarybnená PD bola, ale je potrebné dodržať platnú legislatívu. Predseda MsO uviedol, 

že v pláne zarybnenia je uvedených 4000ks Lipňa, pričom je objednaných len 2000ks. P. Dolník 

uviedol, že ani v minulosti sa toto množstvo nedodržalo, nakoľko tam ten Lipeň nedorastie a ani 

nemá vhodné prirodzené podmienky. Výbor sa zhodol, že by bolo adekvátnejšie 2000 ks Lipňa 

nahradiť PP. Predseda uviedol, že touto témou sa bude výbor zaoberať na zasadnutí v júni, nakoľko 

je ešte čas a tiež je potrebné spraviť aj finančné prepočty, aby sa zbytočne neprekročil rozpočet.  

 

K bodu č.6 :  

Mgr. Marek Murár – informoval, že školenie hospodárov za MsO úspešne absolvovali posledný 
aprílový víkend p. Pacek a Ing. Pánis. Nakoľko p. Kuchárik nemá záujem vykonávať funkciu 
hospodára dlhodobo, je preto potrebné si zvoliť spomedzi týchto dvoch adeptov. Na dnešnom 
zasadnutí výboru mali obaja títo adepti odprezentovať svoju víziu, ale p. Pacek sa ospravedlnil, 
nakoľko má choré dieťa. Vzhľadom na to, že p. Pánis sa už od začiatku aktívne zúčastňoval všetkých 
akcií spojených so zarybnením a celkovo s chodom organizácie výbor sa zhodol, že je vhodnejší na 
túto pozíciu. Bolo by však vhodné, aby organizácia mala aj pomocného hospodára. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: Uvoľnenie z funkcie hlavného hospodára RNDr. Ing. Jána 
Kuchárika 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: Vymenovanie do funkcie hlavného hospodára Ing. Michala 
Pánisa. 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: Podanie návrhu na Okresný úrad na vymenovanie 
do funkcie hlavného hospodára Ing. Michala Pánisa. 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  
Návrh bol schválený. 
 
Vzhľadom na neprítomnosť p. Paceka sa výbor rozhodol riešiť jeho úlohu v organizácii keď sa dostaví 

na zasadnutie výboru, aby mal možnosť sa vyjadriť.  

 
Predseda MsO na návrh p. Dolníka  vyzval p. Kuchárika, aby sa vyjadril či má záujem aj naďalej 
zúčastňovať sa zasadnutí výboru. Ten uviedol, že áno. P. Dolník uviedol, že by bolo vhodné, aby 
pokiaľ sa na zasadnutí výboru budú preberať veci súvisiace s disciplinárnymi opatreniami, osoby 
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ktoré nie sú členmi výboru opustili miestnosť. Predseda MsO poďakoval p. Kuchárikovi za pomoc s 
chodom organizácie. 
 
 
Predseda MsO dal hlasovať, aby sa RNDr. Ing. Ján Kuchárik dlhodobo, ako hosť zúčastňoval zasadnutí 
výboru. 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že je potrebné schváliť správcu rybárskeho domu na Bottovej ulici 
č. 5, nakoľko p. Zelenický už nemal záujem túto funkciu vykonávať. Predseda informoval, že na túto 
funkciu bol navrhnutý p. Geier s ktorým sa o tom už rozprával a aj niektoré činnosti doposiaľ 
zastrešoval. Výbor diskutoval, či nebude vhodnejšie zveriť správu rybárskeho domu niektorej ObO 
z Prievidze, ktorá správu bude zabezpečovať formou brigádnickej činnosti. Predseda MsO požiadal 
o vyjadrenie aj p. Geiera, aby výboru uviedol, či má záujem zastávať túto funkciu. V minulosti bolo 
zvykom odmeniť túto prácu odmenou 300eur. P. Geier uviedol, že nakoľko už aj čiastočne správu 
vykonávať začal nemá problém túto úlohu zastávať.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby funkciu správcu rybárskeho domu zastával p. Geier.  
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 1  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že je potrebné schváliť správcu RH Lukovice, nakoľko sa tejto 
funkcie p. Mádr vzdal. P. Mádr bol do dnešného dňa veľakrát oslovený, aby pokračoval, ale pre 
zdravotný stav už nemal záujem. Predseda MsO vyzval členov výboru, či nemajú záujem túto funkciu 
vykonávať, alebo či nepoznajú vhodného kandidáta. P. Mádr dostal za výkon tejto funkcie za rok 
2021 odmenu vo výške 600eur. Výbor navrhol p. Kovára zo 7. ObO, ktorý túto funkciu doposiaľ 
suploval a osvedčil sa. Predseda MsO uviedol, že je vhodný kandidát, nakoľko je zodpovedný 
a robotu zastáva dobre.    
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby funkciu správcu RH Lukovica zastával p. Kovár.  
Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 2  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – požiadal predsedu 1. ObO, aby sa vyjadril ako pokračuje príprava 
funkcionárskych pretekov a čo je potrebné ešte zabezpečiť. P. Šurkala uviedol, že všetko je 
zabezpečené a je potrebné už len nadiktovať počet družstiev a zabezpečiť pitný režim – toto prisľúbil 
zabezpečiť p. Pánis s predsedom. Počet družstiev a počet osôb zástupcovia jednotlivých ObO 
nahlásili na mieste.  Taktiež boli nahlásené družstvá za KK, RS a mesto Prievidza.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby bola p. Šurkalovi poskytnutá záloha na nákup vecí 
spojených s organizáciou funkcionárskych pretekov vo výške 200eur.  
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
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Mgr. Marek Murár – informoval, že v súčasnosti každý deň prebieha kontrola hniezd zubáča na VN 
Nitrianske Rudno, pričom zubáče stále stoja na hniezdach a výter ešte neprebehol. P. Dolník uviedol, 
že teplota vody je nízka a je teda prirodzené, že k výteru ešte nedošlo.  
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby sa premiestnilo 5 košov z VN Nitrianske Rudno na 
Lukovicu na chovné účely (keď dôjde k výteru). 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0  Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby sa premiestnil Lieň z revíru Lúkovica   (3-2101-1-4) na 
chovný revír Rybník Podbanské (3-3480-1-2) za účelom výteru následne tieto Liene budú vrátené 
späť do revíru Lúkovica.  
 
Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 1 Zdržalo sa : 1  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – uviedol, že je nutné prebrať, kde sa vykonajú prieskumné odlovy, nakoľko je 
potrebné žiadať o povolenie. Zatiaľ je schválená Nitrica č. 3, kde sa pravdepodobne vykoná odlov už 
túto nedeľu. P. Hepner uviedol, že by bolo vhodné vykonať prieskum aj na Nitre č.8 – horný úsek 
(Klačno, Nitrianske Pravno – aj v úseku kde došlo k otrave a tento úsek sa už zarybňoval, Tužinka, 
pod Malinovou aj nad). Nakoľko vykonávanie kontrolných odlovov je veľmi špecifická záležitosť 
a ovplyvňuje ju mnoho faktorov predseda MsO navrhol schváliť ich vykonávanie na základe 
rozhodnutia a odporúčania hlavného hospodára, zbytočne tak nebude utekať čas medzi 
jednotlivými zasadnutiami výboru.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby sa uskutočňovali výlovy el. agregátom na revíroch 
v pôsobnosti MsO SRZ Prievidza podľa rozhodnutia hlavného hospodára.  
 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 1 Zdržalo sa : 0  
Návrh nebol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu k el. agregátu 
kontaktoval p. Kopču (ktorý nám ho predal) a pokúša sa tak zohnať tieto dokumenty. Zatiaľ bohužiaľ 
neúspešne. Ďalej informoval, že bolo potrebné zakúpiť baterky do el. agregátu v hodnote 56,00 eur 
nakoľko staré boli nefunkčné, 3ks dielektrické rukavice v hodnote 155,00 eur a 3ks prsačiek. Pre 
osoby, ktoré budú vykonávať odlovy je tiež potrebné zabezpečiť zdravotné prehliadky od lekára na 
zdravotnú spôsobilosť.  
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, o schválení zakúpenia 2ks bateriek do el. agregátu, 3ks 
dielektrických rukavíc, 3ks prsačiek a zdravotné prehliadky pre 7 členov zlovovacej skupiny.  
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že prebehlo rokovanie s Partizánskym, na ktorom bol prítomný aj 
p. Uhlár. Na tomto rokovaní bol odsúhlasený odlov hornej časti Oslianskeho potoka č. 2. Na tento 
odlov budú pozvaní.  
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Mgr. Marek Murár – informoval, že p. Dolník sa prostredníctvom zaslaného e-mailu vzdal k 1.7.2022 
administrácie webovej stránky a taktiež pokračovania vo vývoji systému na evidenciu členov. 
Predseda MsO uviedol, že na rokovaní v Partizánskom mu p. Belis ukázal aj aplikáciu, ktorú používajú 
oni a do budúcna by možno bola vhodná aj pre naše potreby. 
 
Mgr. Marek Murár – uviedol, že bol upozornený na existujúce uznesenie ohľadom facebookovej 
stránky, ktoré hovorí o tom, že jediný informačný kanál bude webová stránka MsO SRZ Prievidza. 
Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k tejto téme. Výbor sa zhodol, že bude vhodné nejakým 
spôsobom zadefinovať, že stránka na facebooku neslúži na informovanie, ale len na propagáciu 
uskutočnených brigád, akcií, či pretekov. Predseda KK uviedol, že podľa neho z právneho hľadiska 
nie je žiadny rozdiel medzi stránkami www.srzprievidza.sk a facebookovej stránke, preto by bolo 
vhodné na facebooku uviesť, že oficiálna stránka na podávanie informácii je uvedená webová 
stránka. Výbor sa zhodol, že vhodné bude aj premenovanie facebookovej stránky – Fanklub MsO 
SRZ Prievidza a pridanie ďalšieho administrátora p. Flimela, pokiaľ to bude možné.  
 
 Mgr. Marek Murár – informoval o prístupoch k bankovým účtom MsO. Za KK o zriadenie pasívneho 
prístupu požiadal p. Bujna, taktiež požiadala tajomníčka a výdajcovia 1. ObO p. Kuruc a 7. ObO p. 
Píš. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby bol zrušený pasívny prístup – náhľadový na bankové 
účty pre p. Radosu a p. Murára. 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Predseda KK navrhol, aby aktívny prístup k bankovým účtom bol zriadený aj pre ďalšiu osobu, 
v prípade , že sa stane niečo nepredvídateľné. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby bol zriadený aktívny prístup na bankové účty pre p. 
Murára a sl. Ivenzovú 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby bol zriadený pasívny prístup – náhľadový na bankové 
účty pre p. Bujnu, p Kuruca a p. Píša. 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – vzhľadom, na to že p. Dolník informoval, že konči s administráciou webovej 
stránky spýtal sa na návrh na nového admina. Výbor navrhol p. Flimela. Tajomníčka informovala, že 
p. Dolník uviedol, že nového človeka zaškolí, preto bude najlepšie, ak sa títo dvaja páni kontaktujú 
a doriešia celú záležitosť.  
 

http://www.srzprievidza.sk/
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Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, aby bol poverený administráciou webovej stránky p. Flimel 
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – vývoj novej webovej stránky bude najlepšie odložiť na neskôr, nakoľko aj 
v tomto mal pokračovať p. Dolník a momentálne nie je výboru známa osoba, alebo firma ktorá by 
to zastrešila. Vzhľadom na to, že p. Heckovi boli poskytnuté údaje (v súvislosti s aplikáciou na 
evidenciu členskej základne) o členoch bolo by vhodné doriešiť túto vec v zmysle zákona – GDPR.  
Výbor poveril tajomníčku zrušením udeleného súhlasu na spracovanie osobných údajov (GDPR) pre 
p. Hecka.  
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – dal návrh aby funkciu pokladníka MsO SRZ Prievidza vykonával podpredseda 
p. Hepner  
 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 1  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval o správe chatky na Lukovici. P. Pavle už nemá záujem vykonávať 
dohľad nad jej odovzdávaním. Predseda MsO informoval, že v zmysle platenej legislatívy je možné 
túto chatku poskytovať len členom MsO a vzhľadom na stúpajúce náklady je na mieste prehodnotiť 
aj príspevok na údržbu chatky.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie, o schválení príspevku na údržbu chatky vo výške 10 eur za 
noc – vopred s účinnosťou od 15. mája. 
 
Hlasovanie :   Za : 11   Proti : 2 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval výbor o účasti na valnej hromade Slovrybu. Dividendy budú 
vyplatené na bankový účet. Vzhľadom na to, že použil svoje súkromné motorové vozidlo na túto 
služobnú cestu požiadal o preplatenie PHM v rámci cestovného príkazu.  
 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval výbor o účasti na porade v rámci TN kraja na ktorej sa za MsO SRZ 
Prievidza zúčastnil spolu s tajomníčkou a p. Bezuškom. Hlavným bodom rokovania boli pripomienky 
k Stanovám, ktoré by sa mali koncom roka upravovať. Z rokovania tiež vyplynulo, že MsO SRZ 
Prievidza má v novom volebnom období morálne právo na delegáta v Rade v rámci dohody 
organizácii TN kraja. Z diskusie vyplynulo, že zhromaždenie očakáva vyjadrenie výboru MsO SRZ 
Prievidza a podporu kandidátovi za delegáta na Snem SRZ.  Je dôležité, aby navrhnutý kandidát bral 
túto úlohu zodpovedne a neodstúpil po roku, ako sa to už stalo v minulosti. MsO SRZ Prievidza tak 
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zbytočne stratila zastúpenie na Rade. Pokiaľ  navrhnutým kandidátom bude p. Bezuška musí byť 
jednoznačne vyslovená podpora výboru MsO a zaujaté stanovisko, nakoľko sa vzdal funkcií 
predsedu 6.ObO aj člena v mestskom výbore.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval výbor o účasti na funkcionárskych pretekoch v Považskej Teplej, na 
ktorom sa zúčastnil spolu s tajomníčkou, p. Gajdošom a p. Flimelom. Na tieto preteky bol zakúpený 
dar pre hostiteľov v sume cca 20eur. 
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie o schválení tohto daru. 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval výbor o stretnutí s povodím (p. Poláková), ktoré sa konalo na 
základe telefonického rozhovoru v ktorom pani Poláková upozornila na nadmerné vypilovanie 
a vytváranie skládok konárov popri toku rieky Nitra. Tohto stretnutia sa predseda zúčastnil spolu 
s p. Klemanom a Hepnerom. Zo stretnutia vyplynulo, že je do budúcna vždy potrebné oznamovať do 
konca júna plánované práce (aj identifikáciu úsekov) pre ďalší rok, aby bolo možné vybaviť potrebné 
povolenia. Predseda MsO požiadal zástupcov jednotlivých ObO, aby si tento zoznam pripravili na 
zasadnutie v júni za úseky v ich pôsobnosti. Je potrebné brať do úvahy vegetačné obdobie a teda 
vypilovanie je možné len do konca februára. V rámci tohto stretnutia bolo rokovanie aj s p. 
Molnárom, ktorý uviedol, že sa bude riešiť aj chatka na VN Nitrianske Rudno.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval výbor o riešení telefonátov s dodávateľmi rýb. Z Agrofarmy 
Budmerice, mu uviedli, že oficiálne zazmluvneného kapra na jesenné zarybnenie nemáme, ale 
vyrieši sa to na stretnutí.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že po dohode s p. Geierom bude na rieke Nitre pri Dráčiku 
vykonané v rámci brigády opatrenie na zdvihnutie hladiny tak ako v minulosti. Dovoz tejto kovovej 
konštrukcie zabezpečí predseda MsO.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že kontaktoval Lesy SR ohľadom dopytu po zubáčovi. Je potrebné 
sa v priebehu mesiaca znovu informovať ohľadom predaja, nakoľko ešte nevedia povedať koľko sa 
im podarilo odchovať.  
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že poštou bolo doručené oznámenie o navýšení cien za internet 
o 1,50 eur mesačne. P. Dolník informoval, že na Lúkovici by mohol nastať problém v prípade 
výpovede zmluvy a preto je lepšie ponechať existujúceho dodávateľa. P. Flimel informoval, že 
v prípade, že sa predĺži viazanosť za rybársky dom bude cena 18,50eur mesačne.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie o predĺžení viazanosti s DSI Data za internet na rybársky dom.  
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
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Mgr. Marek Murár – informoval, že tajomníčka riešila prenos telefónneho čísla na p. Uhlára, ktorý 
si ho chcel ponechať. Tento paušál bol teda prepísaný na neho, pričom uhradil sumu za telefón 
(32,30eur), ktorý bol za zvýhodnenú cenu k tomuto paušálu. Pre podpredsedu MsO bol teda 
zriadený nový paušál aj s telefónom za tých istých podmienok ako paušál ktorý bol prepísaný. P. 
Bezuška stále používa telefónne číslo na predsedu MsO kvôli banke – mobil so SIM kartou odovzdá 
keď sa doriešia potrebné záležitosti v banke (čakalo sa na splnomocnenie z Rady Žilina, ktoré prišlo 
len včera).  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie o využívaní paušálov, za ktoré znáša náklady MsO SRZ 
Prievidza pre predsedu, podpredsedu, tajomníka, zástupcu RS a hlavného hospodára. 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – informoval, že v rámci zasadnutia výboru 7. ObO sa vzdal funkcie predsedu 
tejto ObO, nakoľko sa chce plnohodnotne venovať práci predsedu MsO. Ako nový predseda 7. ObO 
bol zvolený p. Tomáš Píš.  
 
Ervín Geier – oficiálne informoval, že v rámci zasadnutia výboru 6. ObO sa vzdal funkcie predsedu 
tejto ObO p. Bezuška. Ako nový predseda 6. ObO bol zvolený p. Geier. 
 
Mgr. Marek Murár – poďakoval tajomníčke, že sa ujala upratovania RH Lukovica. Sl. Ivenzová 
uviedla, že by bolo vhodné rozmýšľať nad povinnosťou odpracovania aspoň 5 brigádnických hodín 
aj pre ženy, nakoľko v pôsobnosti MsO je viacero nehnuteľností, či kancelárií v prenájme a toto by 
bola cesta na ich plnohodnotné udržiavanie.  
 
Mgr. Lucia Ivenzová – poďakovala 7. ObO za organizáciu ženských pretekov v Kanianke, na ktoré 
bolo množstvo pozitívnych ohlasov. Uviedla, že aj s detskými pretekmi sú to akcie, ktoré 
jednoznačne treba podporovať a pokračovať v nich.  
 
Mgr. Marek Murár – požiadal predsedu KK o preverenie platby zo dňa 17.12. 2020 v sume 3680,30 
eur. Jedná sa o odmenu za chov rýb.  
 
Mgr. Lucia Ivenzová – informovala členov o poslednom termíne na skúšky v tomto roku, ktorého sa 
zúčastnili za skúšobnú komisiu tajomník, predseda a p. Nagy. Skúšky úspešne vykonali zo 6. ObO p. 
Kopecký, zo 7. Obo p. Kováčik a p. Ondrejka a preto požiadala predsedu, aby dal návrh na hlasovanie 
o ich schválení za členov MsO SRZ Prievidza. 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Jaroslav Hepner – požiadal o schválení novej okrúhlej pečiatky pre výdajcu povolení do 3. ObO. P. 
Šurkala uviedol, že aj 1. ObO by potrebovala toto razítko. Tajomníčka uviedla že výroba celej novej 
pečiatky stojí cca 25 eur a výroba len novej gumy, ktorá sa lepí na pečiatku cca 12 eur. Predseda 
uviedol, že by bolo potrebné dať vyrobiť aj 2 pečiatky pre tajomníka a predsedu.  
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Predseda MsO dal návrh na hlasovanie o zakúpení 4 ks pečiatok. 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ján Mišovic – uviedol, že na zarybňovanie zakúpil 7ks sudov v hodnote 127,96 (nakoľko boli v danom 
čase vo zvýhodnenej cene) pre potreby 5. ObO a požiadal o ich preplatenie.  
 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie o zakúpení 7 ks plastových sudov v sume 127,96eur. 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Ján Mišovic – informoval sa o spôsobe odrábania brigád mimo revírov v pôsobnosti danej ObO. Na 
RH Lukovica a Banskom prepadlisko Ťakov môžu odrábať brigády všetci členovia MsO. Na jeseň keď 
sa bude výbor zaoberať úpravou brigádnického poriadku dorieši aj tieto záležitosti, aby boli 
možnosti odrábania brigád jednoznačnejšie.  
 
Ing. Roman Bujna  – informoval o vykonaných kontrolách brigád za KK. Upozornil, že je potrebné 
dbať na poučenia,  vyčiarkovanie riadkov, dodržiavanie plánu brigád v prípade závažných porušení 
ako je napríklad dopisovanie brigádnikov KK postúpi danú vec disciplinárnej komisii.  
 
Ing. Roman Bujna  – informoval výbor, že momentálne čerpanie rozpočtu predstavuje cca 48%.  
 
Ervín Geier – uviedol, že je potrebné vyriešiť opravu kotla na rybárskom dome. P. Geier bol 
poverený, aby kontaktoval p. Richtera a dohodol bližšie podmienky.  
 
Mgr. Marek Murár – dal návrh na schválenie, aby všetky vozidlá MsO SRZ Prievidza mohli šoférovať 
Mgr. Lucia Ivenzová, Ing. Michal Pánis a Mgr. Marek Murár 
 
Hlasovanie :   Za : 13  Proti : 0 Zdržalo sa : 0 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – dal návrh na zrušenie uznesenia, ktoré hovorí o tom, že hosťovacie povolenia 
budú predávať traja výdajcovia. 
 
Hlasovanie :   Za : 11  Proti : 1 Zdržalo sa : 1 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Marek Murár – dal návrh na schválenie predaja hosťovacích povolení pre štyroch výdajcov – 
pôvodný traja doplnený o predajňu Jakuba Nováka - Najhoby  v Zemianskych Kostolanoch. 
 
Hlasovanie :   Za : 11  Proti : 1 Zdržalo sa : 1 
Návrh bol schválený. 
 
Ing. Roman Bujna  – požiadal, aby bola vykonaná aktualizácia výdajcov aj na webovej stránke MsO.  
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K bodu č.7 :  

Predseda MsO požiadal tajomníčku o prednesenie uznesenia z dnešného zasadnutia výboru. Po jeho 

prednesení dal hlasovať o jeho schválení. 

 
Hlasovanie :   Za : 13   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Uznesenie bolo prijaté 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Lucia Ivenzová                                                             Mgr. Marek Murár 

      tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 
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UZNESENIE  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 12. mája 2022 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. berie na vedomie: 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac apríl 2022 

b) Informáciu o ukončení administrovania webovej stránky p. Dolníkom od 1.7.2022 

c) Informáciu o nutnosti nahlasovania plánovaných brigád (vypilovanie) na nasledujúci rok 

najneskôr do júna 

d) Informáciu o zrealizovanom presune paušálu na p. Uhlára 

 

 

II. schvaľuje: 

a) Účasť na zasadnutí výboru p. Slavomíra Uhlára, ako hosťa 

b) Aby sa výbor na dnešnom zasadnutí uberal predneseným programom doplneným o jeden 

bod (viď . zápisnicu) 

c) Aby sa predsedníctvo zaoberalo chýbajúcimi vecami na RH Lukovica 

d) Uzatvorenie Banského prepadliska Ťakov od 17.5.2022 – 16:00hod. do 22.5.2022 do 

12:00hod.  

e) Čerpanie prednesených položiek z rozpočtu za mesiac apríl 2022 

f) Uvoľnenie z funkcie hlavného hospodára RNDr. Ing. Jána Kuchárika 

g) Vymenovanie do funkcie hlavného hospodára Ing. Michala Pánisa 

h) Podanie návrhu na Okresný úrad na vymenovanie hlavného hospodára – Ing. Pánisa 

i) Účasť p. Kuchárika na zasadnutiach výboru   

j) Ako správcu rybárskeho domu p. Geiera 

k) Ako správcu RH Lukovica p. Kovára 

l) Vyplatenie zálohy p. Šurkalovi na funkcionárske preteky 

m) Premiestnenie 5 ks košov na výter zubáča z Nitrianskeho Rudna na Lukovicu 

n) Premiestnenie Lieňov z revíru Lukovica na chovný rybník Podbanské 

o) Výlovy el. agregátom podľa rozhodnutia hlavného hospodára 
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p) Nákup 2ks bateriek do el. agregátu, 3ks dielektrických rukavíc a zdravotné prehliadky pre 7 

členov zlovovacej skupiny 

q) Odobratie pasívneho prístupu k bankovým účtom pre p. Radosu a p. Murára 
r) Zriadenie aktívneho prístupu k bankovým účtom pre p. Murára a sl. Ivenzovú 
s) Zriadenie pasívneho prístupu k bankovým účtom pre p. Bujnu, p. Kuruca a p. Píša 
t) Ako administrátora webovej stránky MsO p. Flimela 

u) P. Hepnera  - podpredsedu MsO za pokladníka 

v) Príspevok členov MsO SRZ Prievidza za chatku na Lukovici 10 eur za noc s účinnosťou od 

15.mája 2022 

w) Preplatenie CP pre p. Murára za účasť na valnej hromade Slovrybu 

x) Predĺženie viazanosti za poskytovanie internetu na rybársky dom od DSI Data 

y) Využívanie paušálov, za ktoré znáša náklady MsO SRZ Prievidza pre predsedu, podpredsedu, 

tajomníka, zástupcu RS a hlavného hospodára 

z) Prijatie nových členov – p. Ondrejku, p. Kopeckého a p. Kováčika 

aa) Zakúpenie 4ks pečiatok pre potreby MsO 

bb) Preplatenie plastových sudov v hodnote 127,96a eur p. Mišovicovi 

cc) Šoférovanie všetkých motorových vozidiel MsO SRZ Prievidza sl. Ivenzovou, p. Murárom a p. 

Pánisom 

dd) Predaj hosťovacích povolení pre štyroch výdajcov – pôvodný traja doplnený o predajňu 
Jakuba Nováka - Najhoby  v Zemianskych Kostolanoch. 

 

III. poveruje: 

a) Tajomníčku na zrušenie udeleného súhlasu na spracovanie osobných údajov pre p. Hecka 

v zmysle zákona (GDPR) 

 

 

IV. ruší 

a) Uznesenie ktoré hovorí o tom, že hosťovacie povolenia budú predávať traja výdajcovia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Mgr. Lucia Ivenzová                                                               Mgr. Marek Murár 
           tajomník MsO SRZ Prievidza                                              predseda MsO SRZ Prievidza 


