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Zápisnica  

z rokovania výboru MsO SRZ v Prievidzi, dňa 6. októbra 2022  

 
Program : 

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

2. Čerpanie finančných prostriedkov za mesiac september 2022 

3. Schválenie cien povolení na rok 2023 

4. Schválenie smernice na rok 2023 

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 dnešné zasadnutie výboru uberalo predneseným 

programom. 

 

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

Návrh bol schválený. 

 

V rámci kontroly plnenia úloh a uznesení za uplynulé obdobie informoval predseda MsO 

o protokolárnom odovzdaní funkcie hlavného hospodára v termíne stanovenom KK. Zároveň 

informoval, že dnes pred zasadnutím výboru prebehlo aj odovzdanie funkcie predsedu MsO.  

 

K bodu č. 2:  

Podpredseda MsO predniesol správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu MsO za mesiac 

september 2022. Správa o čerpaní finančných prostriedkov tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

 

Predseda MsO dal hlasovať o schválení nákupu jednotlivých položiek čerpaných z rozpočtu za 

september 2022. 

 

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

Návrh bol schválený. 
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Miloslav Kleman – informoval výbor, že p. Ďurina, ktorý viedol detský krúžok v Novákoch zo 

zdravotných dôvodov končí. Oslovil ho p. Zbořil, ktorý by rád vo vedení KMR v 4. ObO pokračoval. 

Predseda 4. ObO sa stretne s p. Zbořilom a bude výbor informovať. 

 

K bodu č. 3: 

Predseda MsO informoval výbor o vývoji cien za nákup rýb, ktoré na základe komunikácie 
s dodávateľmi rýb majú tendenciu aj v roku 2023 rásť – len pri nákupe kapra sú predpokladané  
náklady vyššie o 30000 eur v porovnaní s rokom 2022. Taktiež informoval, že Rada SRZ navýšila 
cenu kaprovej zväzovej povolenky o 10 eur. Všeobecný vývoj cien a inflácia donútila výbor 
zaoberať sa otázkou zvýšenia príjmov rozpočtu MsO aj prostredníctvom zvýšenia cien povolení. Po 
rozsiahlej diskusii bol prednesený nasledovný návrh cien povolení na rok 2022: 
 
Pozn.:  Žltou sú zvýraznené položky, pri ktorých má dôjsť k zmene 
 
Zápisné: Deti 6-14 rokov: 5,00€ 

Mládež 15-17 rokov: 50,00€ 
Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 100,00€ 

 

Skúšky:  Mládež 15-17 rokov: 30,00€ 
Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 30,00€ 
Člen prestupujúci do MsO SRZ Prievidza z inej MO alebo MsO: 30,00€ za školenie 
Deti organizované v KMR neplatia za skúšky 
Deti neorganizované v KMR: 8,00€ skúšky 

 
 
Členské príspevky: 
 

Deti 6-14 rokov: 1,00€ 

Mládež 15-17 rokov: 17,00€ (aj študent do 25 rokov po preukázaní potvrdenia o návšteve školy) 

Dospelí po dovŕšení 18 rokov: 32,00€ 

Poplatky za obnovenie členstva: 5,00€, 50,00€, 100,00€ 

Poplatok do rezervného fondu muži aj ženy po dovŕšení 15 rokov do 70 rokov: 5,00€ 

 
Ceny povolení: 

MIESTNE POVOLENIE KAPROVÉ MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ 

Deti do 6 rokov bezplatne Dospelí a mládež 60,00€ 

Deti do 15 rokov 14,00€ ZVÄZOVÉ POVOLENIA 

Dospelí a mládež 60,00€ Kaprové povolenie dospelí a mládež 50,00€ 
Držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS platia ako dospelí Kaprové povolenie deti do 15 rokov 10,00€ 

LIPŇOVÉ ZVÄZOVÉ POVOLENIE 50,00€ 

 
 

HOSŤOVACIE POVOLENIA – MIESTNE KAPROVÉ 

NEČLEN ČLEN 

Týždenné detské (3-14 rokov) 10,00€ Týždenné detské (3-14 rokov) 5,00€ 

Denné dospelí a mládež 30,00€ Denné dospelí a mládež 20,00€ 

 

Predseda MsO dal hlasovať o vyššie uvedenom návrhu cien povolení na rok 2023. 



 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia 

Bottova 5, 971 01 Prievidza, Slovensko 

www.srzprievidza.sk 

 

 

IČO: 001782090306, DIČ: 2021165025 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s 

IBAN.: SK7109000000000066504447 

 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 

 
K bodu č. 4:  

Výbor sa zaoberal úpravou smernice na rok 2022 – výdajcami, výdajnými dňami a termínmi 

konania VČS a MK. Nakoľko ešte nie je možné potvrdiť termíny rezervácie sál výbor schváli 

smernicu na zasadnutí v novembri 2022. Zmeny, ktoré vyplynuli z dnešného zasadnutia zapracuje 

tajomník MsO. 

 

K bodu č. 5:  

Predseda MsO – informoval že v Novákoch dôjde v novembri 2022 k znižovaniu vodnej hladiny, 

nakoľko je potrebné vykonať opravu na telese hrádze zo strany Vodohospodárskeho podniku. 

K zníženiu hladiny dôjde na minimum, tak ako tomu bolo približne pred troma rokmi. Z uvedeného 

dôvodu neprebehne v Novákoch jesenné zarybnenie kaprom. 

 

Predseda MsO – informoval výbor, že plánovaný výlov Lukovice by sa mal konať 22.10.2022. 

Požiadal p. Dolníka, aby sa výlovu zúčastnil, nakoľko s ním má bohaté skúsenosti z minulých rokov. 

P. Dolník účasť nepotvrdil, nakoľko v danom čase bude odcestovaný.  Predseda MsO vyzval 

prítomných, aby v rámci ObO oslovili členov, ktorí si môžu týmto spôsobom aj odpracovať brigádu 

– účasť je potrebné potvrdiť predsedovi MsO. Predseda tiež požiadal, aby sa výlovu zúčastnilo čo 

najviac členov výboru.  

Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: vypustenie revíru Lukovica a vykonanie hospodárskeho 
odlovu dňa 22.10.2022 
 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO – vzhľadom na to, že sa pokazilo čerpadlo na Lukovici dal návrh na zakúpenie 

nového v hodnote 455 eur pre potreby RH Lukovica.  

 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO – uviedol, že je potrebné zakúpiť revírne tabule. Informoval sa na cenu 

u dodávateľa, ktorý nám tieto tabule dodával aj v minulosti a cena je v sume 192 eur. 

 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: nákup revírnych tabúľ v hodnote 192 eur. 
 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 
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Predseda MsO – navrhol vyhlásiť všeobecný zákaz lovu na VN Kanianka, ktorý súvisí s nasadením 

PD na preteky. Všeobecný zákaz lovu bude platiť od 24.9. 2022 od 9:00 do 1.11.2022.  

 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 0  
Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO – uviedol, že MsO SRZ Prievidza používala v niektorých prípadoch nesprávne IČO. 

Oficiálne pridelené IČO pre našu organizáciu je: 0017 8209 0306. Uviedol, že predseda a tajomník 

začnú pracovať na registrácii MsO SRZ Prievidza ako príjemcu na 2% dane.  

 

Jaroslav Hepner: uviedol, že 3. ObO dokáže zabezpečiť bagrovanie prítoku na VN Nedožery 

Brezany. Požiadal predsedu, aby toto prejednal s Vodohospodárskym podnikom.  

 

Pozn.: na zasadnutie výboru sa dostavil p. Lampert 

 

Miloslav Kleman: navrhol zakúpiť fotopascu, ktorá by napomohla k monitorovaniu Banského 

prepadliska Ťakov. 

 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: zakúpenie fotopasce a SIM karty poskytujúcej službu 
odosielania MMS na mobilný telefón. 
 
Hlasovanie :   Za : 10   Proti : 2 Zdržalo sa : 1  
Návrh bol schválený. 

 

Dušan Gajdoš – za KK predniesol správu z akcie pre verejnosť zo dňa 18.9.2022 a správu KK 

o výlove na RH Podbanské zo dňa 5.10.2022. Obe správy tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Ing. Roman Bujna – uviedol, že KK bolo doručené vyrozumenie zo strany 5. ObO. Toto 

vyrozumenie KK akceptuje a súhlasí s opatreniami na odstránenie nedostatkov v súvislosti 

s brigádnickou činnosťou, čím danú vec uzatvára a je všetko v poriadku. 

 

Juraj Dolník: vyzval prítomných, aby zaujali stanovisko v vyplateniu odmeny bývalému 

hospodárovi a predsedovi vzhľadom na uskutočnené protokolárne odovzdanie funkcie. 

 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: vyplatenie odmeny 300 eur vo forme vecného daru na 
základe protokolárneho odovzdania funkcie hospodára pre p. Dolníka. 
 
Hlasovanie :   Za : 9   Proti : 1 Zdržalo sa : 3  
Návrh bol schválený. 
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Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: vyplatenie odmeny 300 eur vo forme vecného daru na 
základe protokolárneho odovzdania funkcie predsedu pre p. Bezušku. 
 
Hlasovanie :   Za : 7   Proti : 1 Zdržalo sa : 5  
Návrh bol schválený. 

 

Juraj Dolník: uviedol, že mu nebola vykonaná inventarizácia za rok 2021, za ktorú je zodpovedný 

podpredseda. Tajomníčka uviedla, že je to potrebné preveriť. 

 
Predseda MsO dal návrh na hlasovanie: inventarizačná komisia v zložení p. Hepner – predseda 
komisie, p. Hrdý – člen, p. Lampert – člen a za KK p. Gajdoš, ktorá vykoná inventarizáciu majetku 
celej MsO SRZ Prievidza. 
 
Hlasovanie :   Za : 12   Proti : 0 Zdržalo sa : 1 
Návrh bol schválený. 

 

Predseda MsO – informoval, že 10.10.2022 spolu s hlavným hospodárom absolvujú služobnú cestu 

do Jakubovian, ktorej sa môžu zúčastniť aj ostatí členovia výboru. Táto cesta je za účelom 

dojednania podrobností k jesennému zarybneniu kaprom. 

 

K bodu č. 6: 

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 8. septembra 2022 

 

Výbor MsO SRZ Prievidza: 

 

I. berie na vedomie: 

a) Správu o čerpaní finančných prostriedkov za mesiac september 2022 – Príloha č.1 zápisnice 

b) Informáciu o znižovaní vodnej hladiny na VN Nováky 

c) Správu KK o akcii pre verejnosť na Lukovici zo dňa 18.9.2022 

d) Správu KK o výlove na RH Podbanské zo dňa 5.10.2022 

e) Informáciu o prijatom vyrozumení od 5. ObO 

 

II. schvaľuje: 

a) Program dnešného zasadnutia výboru 

b) Nákup jednotlivých položiek čerpaných z rozpočtu za september 2022. 

c) Ceny povolení na rok 2023 v zmysle predneseného návrhu (viď. zápisnica) 

d) Vypustenie revíru Lukovica a vykonanie hospodárskeho odlovu dňa 22.10.2022 
e) Nákup čerpadla v hodnote 455 eur na RH Lukovica 

f) Nákup revírnych tabúľ v hodnote 192 eur 

g) Všeobecný zákaz lovu na VN Kanianka, ktorý súvisí s nasadením PD na preteky. Všeobecný 

zákaz lovu bude platiť od 24.9. 2022 od 9:00 do 1.11.2022.  

h) Zakúpenie fotopasce a SIM karty poskytujúcej službu odosielania MMS na mobilný telefón 
i) Vyplatenie odmeny 300 eur vo forme vecného daru na základe protokolárneho odovzdania 

funkcie hospodára pre p. Dolníka 

j) Vyplatenie odmeny 300 eur vo forme vecného daru na základe protokolárneho odovzdania 

funkcie predsedu pre p. Bezušku 

k) Inventarizačná komisia v zložení p. Hepner – predseda komisie, p. Hrdý – člen, p. Lampert – 
člen a za KK p. Gajdoš, ktorá vykoná inventarizáciu majetku celej MsO SRZ Prievidza. 
 

 

 

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


