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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 19.09.2019. 

Program: 
1 . Zahájenie                                                                                                        

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru                         

3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a  
     finančných náležitostí                                                                                              

4. Príprava a organizačné pokyny pre vykonanie mimoriadnych 

     členských schôdzí ObO a mestskej konferencie                                               
5. Návrh na organizáciu jesenného zarybnenia, rozdelenie násad                   

6. Návrh na organizáciu výlovu odchovného jazierka – Baračka                       

7. Rozdelenie úloh k príprave periodika „Petrov zdar“         
8. Schválenie komisie na výdaj povolení v r.2020.        

9.  Schválenie školiacej a skúšobnej komisie na r. 2020.                                       

10. Rôzne 

11. Zasadnutie disciplinárneho orgánu II.stupňa – odvolanie proti 
     rozhodnutiu disciplinárnej komisie J. R.                                                                                                                                                                                  

12. Záver    

                                                                                                                                 
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Hamaj, Ďuďák, Oslanec, Vazovan, Vranák, Cintula.       
Za MKK:J. Židek. 

Prizvaní: M. Vincent, J. R. 

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

Prítomní na zasadnutí sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený. 
Hlasovanie:  Za: 10             Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 

Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo 
dňa 18.07.2019, bez pripomienok. 

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 1       Proti: 0 

  

Ad.3:Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.   
Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 

organizácie.  
Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Výbor jednomyseľne schválil zmluvu odielo pre p. Hamaja, ktorý zabezpečil opravu auta MsO L200, 

vo výške 100€. 
Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 

Ad.4: Predseda zdôvodnil potrebu vykonania mimoriadnych VČS a MK s programom, ktorým sa budú 

riadiť VČS. Predsedovia obvodov navrhli termíny a miesta konania mimoriadnych VČS, ktoré budú 
zverejnené na web stránke MsO Trenčín nasledovne: 

ObO č.1: 6.10.2019 od 9.00 hod. reštaurácia Perla Trenčín ObO č.2: 13.10.2019 od 9.00 hod. 

reštaurácia Perla Trenčín ObO č.3: 6.10.2019 od 9.00 hod. Dopravná akdémia Trenčín ObO č.4: 6.10. 
2019 od 9.00 hod. kinosála D.Súča ObO č.5: 6.10.2019 od 9.00 hod. Hotel Slovakia Tr. Teplice ObO 

č.6: 6.10.2019 od 9.00 hod. kultúrny dom Tr. Jastrabie. Delegáti budú volený kľúčom 1:100 + výbory 

a komisie pri MsO SRZ Trenčín. 

Mestská konferencia sa bude konať dňa 13.10.2019 od 11.00 hod. v reštaurácii Perla Trenčín. 
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Výbor prerokoval program mimoriadnych členských schôdzí a  mestskej konferencie:                                         
1. Zahájenie  

2. Voľba: - pracovného predsedníctva - návrhovej komisie - volebnej komisie - mandátovej komisie  

3. Vystúpenie predsedu ObO (MsO) s informáciou o dôvodoch zvolania mimoriadnych členských 
schôdzi (mimoriadnej mestskej konferencie)  

4. Správa mandátovej komisie  

5. Voľba delegátov a náhradníka na mestskú konferenciu (snem SRZ) 

 6. Uznesenie  
7. Záver 

 

Ad.5: P. Karaus a p. Kukučka odprezentovali návrh a organizáciu jesenného zarybnenia a rozdelenie 
násad. K návrhu sa vyjadrili p. Lauš, Vranák, Cintula, Vazovan, Hamaj, Remenec.                                                                                                                              

Návrh rozdelenia násady je prílohou zápisnice, ktorý výbor schválil. 

Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0                    
P. Karaus bude rokovať s dodávateľom násad o možnostiach zníženia ceny násad. 

Prevzatie násad vykonajú 4 členovia výboru MsO. 

Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Výbor schválil finančné navýšenie na nákup násad o 5000€. Prioritou nákupu bude nákup Zu 2r 
a mieňa. 

Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.6: P. Karaus navrhol organizáciu a termín výlovu Jazierka Baračka. Výlov bude dňa 12.10.2019 
o 9. hodine a požiadal predsedov ObO o zabezpečenie cca 4÷5 brigádnikov. 

Výbor odsúhlasil sumu 100€ na občerstvenie po výlove. 

Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 
 Ad.7: Predseda oboznámil výbor s obsahom periodika Petrov zdar a určil termín dodania príslušných 

príspevkov do periodika. Jednotlivé príspevky treba písomne mailom odoslať p. Ďuďákovi do 

15.11.2019, ktorý je koordinátorom obsahu periodika. 
 

Ad8,9: P. Remenec navrhol zloženie komisií: 

 1.Výdajná komisia bude pracovať v zložení: p. Šranc, Remenec, Kukučka, Kukučková 
a náhradník bude p. Vazovan. 

 2. Školiaca komisia bude pracovať v zložení: p. Šranc, Cintula, Karaus, Remenec. 

Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

 
Ad.10: p. Vranák informoval výbor o odvolaní vytvorenia neresiska na VN Svinica v prítoku. 

p. Cintula informoval výbor o navrhovaných cenách a členských príspevkov  na rok 2020. 

Výbor odhlasoval, že ceny povolení a členské príspevky budú na úrovni tak ako v r.2019. 
Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

p.Lauš a Karaus poukázali na neudržiavaný stav revírov MsO, nerovnomernú účasť brigádnikov na 

vyhlásených termínoch brigád a odporučili sa zamyslieť nad vytvorením pracovných skupín, ktoré 
budú zabezpečovať požadovanú vopred dohodnutú údržbu revírov MsO. Odmeňovanie pracovných 

skupín bude cez zmluvu o dielo na konkrétne práce.  

p.Vincent požadoval odvoz odpadu z revíru Váh č.8 a servis krovinorezov. 

 
Ad.11: Výbor prerokoval odvolanie p.J. R. proti disciplinárnemu rozhodnutiu č. DK-1/2019. 

Po vypočutí disciplinárne stíhaného a oboznámením sa s obsahom odvolania, ako aj dôkazovými 

tvrdeniami vyhlásil predseda disciplinárneho orgánu dokazovanie za ukončené. Vyzval disciplinárne 
stíhaného aby opustil rokovaciu miestnosť a zahájil neverejné rokovanie disciplinárneho orgánu. 

Disciplinárny orgán aklamačným hlasovaním potvrdil v súlade s § 23, ods.11 disciplinárne 

rozhodnutie disciplinárnej komisie  pri MsO SRZ Trenčín: 

                   Uloženie peňažnej pokuty vo výške 150.-eur splatnej do 31.12.2019.  

 Predseda odvolacieho orgánu toto rozhodnutie vyhlásil disciplinárne stíhanému, kde uviedol 

podstatné dôvody rozhodnutia s poučením o možnom opravnom prostriedku. 
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Disciplinárne stíhaný v závere uviedol, že podá v tejto veci mimoriadny opravný prostriedok – 
dovolanie na Prezídium Rady SRZ 

 

Ad.12: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO SRZ Trenčín. 
 

 

 


