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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 8. septembra 2022  

 
Program : 

1. Otvorenie, kontrola plnenia úloh a uznesení výboru za uplynulé obdobie 
2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac júl a august 2022 
3. Rôzne 
4. 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 dnešného zasadnutia výboru zúčastnil ako hosť 

predseda 7. ObO p. Píš. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Mgr. Marek Murár – Dal hlasovať o tom, aby dnešné zasadnutie výboru uberalo predneseným 

programom. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

Na základe kontroly plnenia uznesení uviedol predseda MsO, že bol zakúpený tablet pre RS. V rámci 

uznesenia z MK 2022, ktoré hovorí o vyňatí VN Nitrianske Rudno zo zväzového povolenia informoval 

predseda o stretnutí na Nitr. Rudne so zástupcami Vodohospodárskeho podniku, políciou, 

starostami obcí, zástupcami MsO Prievidza a zástupcami Rady SRZ. Vodohospodársky podnik tiež 

vníma pozitívne snahu o vyňatie nakoľko dlhodobo rieši problém s vjazdami na ich pozemky 

a umiestňovaním nelegálnych stavieb. Predseda na záver uviedol, že je naďalej v záujme MsO  

nadobudnúť pozemok v okolí VN za účelom vybudovania parkoviska – prítomných vyzval, aby 

v prípade, že sa dozvedia o vhodnom pozemku na predaj informovali výbor. Tajomníčka v súvislosti 

s touto záležitosťou uviedla, že bol na Radu SRZ zaslaný list – žiadosť o vyňatie VN Nitrianske Rudno 

zo zväzového povolenia, čím bolo naplnené uznesenie z MK 2022. Ďalej informovala výbor 

o možnosti žiadať dotáciu od mesta Prievidza na rok 2023 tak ako doposiaľ a tiež, že v mesiaci august 
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bola podpísaná zmluva o dotácii s mestom Nováky – 2500Eur. Tajomníčka informovala 

o vykonanom ichtyologickom prieskume Slovenskou akadémiou vied a o prieskume, ktorý sa má 

konať 26.9. na rieke Handlovka a Lehotskom potoku Výskumným ústavom vodného hospodárstva. 

Ďalej tajomníčka podrobne informovala o palivových kartách od spoločnosti Slovnaft, ktorá bude 

následne zasielať vyúčtovacie faktúry. Tajomníčka požiadala, členov výboru, aby si pripravili 

pripomienky k Smernici na výdaj povolení na rok 2023 na októbrové zasadnutie.  

 

Predseda MsO dal hlasovať o schválení používania palivových kariet od spoločnosti Slovnaft. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

K bodu č.2 :  

V zastúpení p. Flimel prečítal správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za mesiac 

júl a august 2022. Správa o čerpaní finančných prostriedkov tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Predseda uviedol, že pôjde riešiť na SSE dodávky el. energie. 

 

K bodu č.3 : 

Mgr. Marek Murár – Informoval výbor o zarybnení PP1 v jednotlivých revíroch – ktoré je zverejnené 

aj na webovej stránke vzhľadom na to, že výbor v auguste nezasadal rozhodlo o schválení nákupu 

PP predsedníctvo. Uviedol, že pstruhové revíry sú zarybnené v zmysle minimálneho plánu 

zarybnenia.  

 

Predseda MsO dal hlasovať o schválení nákupu 14 800ks PP 1r. zo Slovrybu 

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

Návrh bol schválený. 

 
Ing. Michal Pánis – oboznámil výbor s plánovaným jesenným zarybnením kaprom – cca 13ton. 
Predseda MsO informoval výbor o komunikácii s možnými dodávateľmi a ponúknutými cenami. 
Rybársvo Hodonín ponúklo cenu (kapor výber od 2,5 do 3,5kg/ks) 3,02eur za kg a Agrofarma 
Budmerice ponúkla cenu 3,20 za kg. Výbor informoval aj o dodávkach na jarné zarybnenie 2023. 
Výbor sa ďalej zaoberal aj nárastom cien, ktoré v priebehu jedného roka stúplo skoro o euro na kg 
(pri kaprovi) a podrobne rozoberalo otázky jesenného a jarného zarybnenia. Predseda informoval, 
že na dodržanie minimálneho plánu zarybnenia je potrebné na jeseň 2022 ešte objednať 100kg 
šťuky.  
 
Mgr. Marek Murár – Informoval výbor o situácii na VN Nitrianske Rudno v súvislosti s úhynom rýb 
a problematického vylovovania týchto rýb, pričom oslovil hasičov a políciu. 
 
Mgr. Marek Murár – Informoval výbor zamietavom stanovisku od MŽP SR o zarybňovaní PD nad 
plán zarybnenia, ktoré podporil aj oblastný ichtyológ pridelený pre MsO Prievidza.  
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Mgr. Marek Murár – Ozrejmil výboru potrebu zakúpenia (dodržanie min. zarybnenia) a predniesol 
návrh na hlasovanie:  
Objednanie a zakúpenie 65 000 ks PP cca5,5 cm, 20 000 ks PP1, 1 300 kg PP 2r., 4 700 kg PD 2r.,     
3 350 ks Li 1r., pre potreby zarybnenia na rok 2023. 
 
Hlasovanie :   Za : 10   Proti : 0  Zdržalo sa : 1  

Návrh bol schválený. 

 
Mgr. Lucia Ivenzová – informovala výbor Banskom prepadlisku Ťakov a jeho prípadnom vyhlásení 
za chránené vtáčie územie.  
 
Mgr. Marek Murár – Uviedol, že by bolo vhodné schváliť pasívny prístup do internetbankingu pre 
účtovníčku p. Homolovú. 
 
Návrh na hlasovanie: Pasívny náhľadový prístup k bankovému účtu pre účtovníčku – p. Homolovú 

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

Návrh bol schválený. 

 
Mgr. Marek Murár –  Informoval výbor o doručených protokoloch z výsledku kontroly KK – podnety 
od. p. Dolníka a p. Bezušku. Požiadal predsedu KK, aby výbor oboznámil s jeho obsahom 
a zodpovedal prípadné otázky. Predseda uviedol, že voči predmetným protokolom budú podané 
námietky.  
 
Ing. Roman Bujna – Predniesol Správu o priebežnom plnení a čerpaní financií z rozpočtu MsO za I. 
polrok 2022 správa je Prílohou č. 2 zápisnice. Taktiež o kontrolách v zmysle plánu činnosti KK 
a správu o kontrole brigádnickej činnosti.  
 
Mgr. Marek Murár –  Informoval výbor o zrealizovanom odkupe kancelárie v Kanianke – 
momentálne je to podané na katastri a čaká sa na vykonanie zápisu. 
 
Mgr. Marek Murár –  Informoval, že na zasadnutie v rámci TN kraja je potrebné doručiť uznesenie 
MsO o vyjadrení podpory pre kandidátov za členov Rady. 
 
Pozn.: zasadnutie opustil p. Dolník a dostavil sa p. Šurkala 
 
Predseda MsO dal hlasovať o návrhoch: 

 
Vyslovenie dôvery pre p. Mareka Murára ako kandidáta na člena Rady SRZ 

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

Návrh bol schválený. 

 

Vyslovenie dôvery pre p. Tibora Bezušku ako kandidáta na člena Rady SRZ 
Hlasovanie :   Za : 4   Proti : 0  Zdržalo sa : 7  

Návrh nebol schválený. 
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Mgr. Marek Murár –  Znovu pripomenul, že je potrebné rozhodnúť odkiaľ objednáme jesennú 
násadu kapra. 
 
Hlasovanie: Zakúpenie min. 13 060kg kapra z Rybárstva Hodonín pre potreby jesenného zarybnenia 

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

Návrh bol schválený. 

Pozn.: zasadnutie opustila sl. Ivenzová 
 
Mgr. Marek Murár –  Informoval o podujatí pre verejnosť na Lukovici, ktoré sa bude konať 
18.9.2022, pričom požiadal o účasť aj členov výboru. Informoval aj o komunikácii s firmou Inštala, 
ktorá bola oslovená na výmenu konštrukcie pod žľabmi.  
 
Mgr. Marek Murár –  Požiadal 2. ObO, aby zorganizovala brigádu v mestskom parku v Prievidzi. 
 
Mgr. Marek Murár –  Informoval, že je potrebné v tomto roku zloviť rybník Podbanské aj Lukovicu. 
 
RNDr., Ing. Ján Kuchárik – bol oslovený s ponukou na vytvorenie reportáže p. Vavrom o činnosti 
MsO SRZ Prievidza. Výbor poveril p. Kuchárika touto záležitosťou.  
 
Mgr. Marek Murár –  Uviedol, že je potrebné schváliť podmienky a organizáciu pretekov Kaniansky 
pstruh. 
 
Návrh na hlasovanie: Organizáciu Kanianskeho pstruha 2022 podľa odprezentovaných propozícií, 
kde bude 100 platených miest a 10 zdarma pre organizátorov. Preddavok pre Mareka Murára 2 500 
eur na organizáciu, ktorú následne vyúčtuje. Štartovné vo výške 30 eur/osoba. 
 
Hlasovanie :   Za : 10   Proti : 0  Zdržalo sa : 0 

Návrh bol schválený. 

 
Mgr. Marek Murár –  Oznámil prítomným, že do zasadnutia v októbri je potrebné premyslieť si 
návrhy a možnosti navýšenia príjmov v dôsledku zdražovania.   
 
 
K bodu č.4 :  

Predseda MsO predniesol návrh uznesenia z dnešného zasadnutia výboru. Po jeho prednesení dal 

hlasovať o jeho schválení. 

 
Hlasovanie :   Za : 10   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 8. septembra 2022 

 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. berie na vedomie: 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiace júl a august 2022 – Príloha č.1 zápisnice 

b) Informáciu o naplnení uznesenia z MK 2022 – zaslanie listu o zmenu v revíroch na Radu SRZ 

c) Informáciu o používaní palivových kariet 

d) Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022 od KK – správa je Prílohou č. 2 zápisnice 

e) Správy KK o vykonaných kontrolách 

f) Správu o kontrole brigádnickej činnosti v MsO SRZ Prievidza od KK 

 

 

II. schvaľuje: 

a) P. Píša ako hosťa na dnešnom zasadnutí výboru 

b) Program dnešného zasadnutia výboru 

c) Používanie palivových kariet od spoločnosti Slovnaft 

d) Nákup jednotlivých položiek a úhradu faktúr za mesiace júl a august 2022 

e) Nákup 14 800ks PP 1r. zo Slovrybu 

f) Objednanie a zakúpenie 65 000 ks PP cca5,5 cm, 20 000 ks PP1, 1 300 kg PP 2r., 4 700 kg PD 
2r., 3 350 ks Li 1r., pre potreby zarybnenia na rok 2023. 

g) Pasívny náhľadový prístup k bankovému účtu pre účtovníčku – p. Homolovú 

h) Vyslovenie dôvery pre p. Mareka Murára ako kandidáta na člena Rady SRZ 

i) Zakúpenie min. 13 060kg kapra z Rybárstva Hodonín pre potreby jesenného zarybnenia 

j) Organizáciu Kanianskeho pstruha 2022 podľa odprezentovaných propozícií, kde bude 100 

platených miest a 10 zdarma pre organizátorov. Preddavok pre Mareka Murára 2 500 eur na 

organizáciu, ktorú následne vyúčtuje. Štartovné vo výške 30 eur/osoba. 
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III. neschvaľuje: 

a) Vyslovenie dôvery pre p. Tibora Bezušku ako kandidáta na člena Rady SRZ 
 

 

 

 

 

 

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


