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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 17.10.2019. 

Program: 
1 . Zahájenie                                                                                                                 

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru                         

3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a  

     finančných náležitostí                                                                                              

4. Pokyny k vykonaniu inventarizácie majetku MsO SRZ,  

      schválenie komisie na vyradenie poškodeného majetku s evidencie  

5. Informácia o dodávkach rýb na zarybnenie podľa plánu na r.2019              

6. Informácia o priebehu a výsledkoch výlovov  

      v odchovných zariadeniach MsO SRZ (Baračka, Bodovka)                            

7. Prezentácia Ing. Masaryka „odchov sprievodných druhov rýb pre 

      vody pstruhové“                                                                                                                       

8. Stav v príprave periodika „Petrov zdar“                                                            

9. Diskusia výboru MsO k „Návrhu transformácie MsO SRZ Trenčín“              

10. Rôzne                                                                                                                                   

11. Záver                                                                                                                                  
 

Účasť:  Lauš, Remenec, Šranc,  Hamaj,  Oslanec,  Vranák, Cintula.                                                    

Za MKK:M. Habáň.. 

Prizvaní: M. Vincent, A. Masaryk 

Priebeh: 
Ad.1: Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín. 

Prítomní na zasadnutí sú podpísaní na prezenčnej listine. 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený. 

Hlasovanie:  Za: 7             Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo 

dňa 19.09.2019, bez pripomienok. 

Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.3:Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.   

Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 

organizácie a ObO pri MsO.  

Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.4:Tajomník navrhol postup pri vyraďovaní nefunkčného materiálu. Do 30.11.2019 predsedovia 

ObO navrhnú komisii materiál, ktorý je na vyradenie z inventúrnych zoznamov. Zoznamy tajomník 

pošle predsedom ObO, kde bude vyradený materiál vyznačený, zo stručným zdôvodnením. 

Výbor schválil zloženie vyraďovacej a inventúrnej komisie, ktorá bude pracovať v zložení: p. 

Kukučka, Remenec a člen MKK. Inventúra majetku bude vykonaná k 31.12.2019. 

Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.4:Tajomník navrhol postup pri vyraďovaní nefunkčného materiálu. Do 30.11.2019 predsedovia 

ObO navrhnú komisii materiál, ktorý je na vyradenie z inventúrnych zoznamov. Zoznamy tajomník 

pošle predsedom ObO, kde bude vyradený materiál vyznačený, zo stručným zdôvodnením. 

Výbor schválil zloženie vyraďovacej a inventúrnej komisie, ktorá bude pracovať v zložení: p. 

Kukučka, Remenec a člen MKK. Inventúra majetku bude vykonaná k 31.12.2019. 

Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.5:Pre neprítomnosť p. Kukučku a p. Karausa z dôvodu zarybňovania, informácia o dodávke 

a zarybnení podľa plánu na r.2019 bude presunutá na rokovanie výboru v mesiaci november.  

Ad.6:p.Lauš a Remenec informovali výbor o výsledkoch výlovov v revíroch Bodovka, Baračka 

a Teplička. Informáciu výbor vzal na vedomie. 

P. Oslanec informoval výbor o priebehu preteku Laugaricio. Predseda poďakoval organizátorom za 

dobrú organizáciu preteku.  
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Ad.7:P. Ing. Masaryk podrobne zdôvodnil potrebu odchovu sprievodných druhov, rýb a to čereblí vo 

vodách pstruhových. K prezentácii sa vyjadrili p.Lauš, Cintula, Oslanec. P. Masaryk bol navrhnutý 

ako garant projektu odchovu týchto rýb. 

Ad.8: Bola vykonaná kontrola príspevkov do periodika Petrov zdar.  Predseda vyzval na urýchlené 

vypracovanie finálnej podoby periodika. 

Ad.9:Členovia výboru znova prerokovali návrh transformácie MsO SRZ Trenčín. Jednotliví 

predsedovia sa vyjadrili nasledovne: ObO č.1 – áno, ObO č.2 – áno, ObO č.3 – áno, ObO č.4 – áno aj 

nie, ObO č.5 –áno, ObO č.6 – nie. 

Ne nutné a potrebné dopracovať mechanizmy a počty členov výborov po transformácii. 

K transformácii sa vyjadrili p. Lauš, Hamaj, Vincent, Cintula, Vranák. 

Ad.10: Rôzne. 

Predseda navrhol, aby násady boli prikŕmené. Predsedovia si nahlásili množstvá krmiva, ktoré 

zabezpečí p. Kulich. 

P. Šranc vyzval predsedov na odovzdanie brigádnických výkazov, aby mohol vytvoriť zoznam 

brigádnikov, ktorí spĺňajú podmienky na bezplatné povolenie na rybolov. 

P. Vranák požiadal o odvoz kosačky z VN Svinica. 

P. Vranák informoval výbor o možnom odkúpení majetku, ktorý by mohol byť pre nás vhodný. 

P. Lauš vysvetlil možnosť odkúpenia VN Svinica. 

P. Habáň preskúma možnosti odkúpenia pozemkov v katastri. 

Ad.11: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO SRZ Trenčín. 

 

 

 

 

 


