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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 20.06.2019. 

Program: 

 
1 . Zahájenie                                                                                                                 

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru                         

3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a  

    finančných náležitostí                                                                                             

4. Informácia o príprave detí a mládeže v krúžkoch                                             

5. Stav v odchovných revíroch Bodovka, Baračka                                                 

6. Vyhodnotenie priebehu a diskusie počas MK , 

      a stav plnenia uznesenia z MK                                                                                                             
7. Rôzne                                                                                                                                   

8. Záver                                                                                                                                                                         
Účasť:  Lauš, Remenec, Kukučka, Šranc, Oslanec, Hamaj, Ďuďák, Cintula, Vazovan. 

Za MKK:M. Habáň. 

Prizvaní: D. Vincent – nedostavil sa. 

 

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

Program rokovania bol jednomyseľne schválený, bez doplnenia. 

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

 

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

dňa 23.05.2019, bez pripomienok. 

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

 

Ad.3: Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie zmlúv o dielo pre členov, ktorí sa 

podieľali na likvidácii uhynutých rýb a zabezpečovali odsun do kafilérie   

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.   

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 

organizácie.  

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

 

Ad.4: Správca členskej základne podrobne informoval výbor o počtoch detí a mládeže, ktorí 

absolvovali kurz v krúžkoch mladých rybárov v Trenčíne, Nemšovej a Svinnej.                           

 

Ad.5: P. Remenec informoval výbor o stave na odchovnom jazierku Baračka a o opatreniach, ktoré 

eliminovali úhyn rýb. Počet uhynutých rýb bol cca 84 ks, o dĺžke cca 15 ÷ 40cm. 

Hlavný hospodár informoval výbor o celkovom úhyne rýb K-2, ktorý bol o hmotnosti 600kg. 

Výbor jednomyseľne odsúhlasil, aby reklamačný zápis bol na 600kg uhynutej ryby. 

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

P. Ďuďák informoval výbor o stave na Chovnom rybárskom revíry Bodovka. 

Predseda vyzval, aby boli aktuálne podchytené činnosti na odchovných revíroch, úhyn, kŕmenie 

prírastky, vzhľadom na vyhodnotenie rentabilnosti odchovu násad. 

 

Ad.6: Predseda vyhodnotil plnenie uznesenia z MK vo všetkých schválených bodoch. Uznesenie je 

plnené priebežne. V bode o brigádnickej povinnosti bude treba vypracovať upozornenie pre členov, 

nakoľko brigádnická povinnosť bola  uznesením MK stanovená do 62 rokov.  Návrh upozornenia 

vypracuje p. Šranc. 
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Ďalej bude treba objasniť účasť na VČS ObO vo vzťahu k brigádnickej povinnosti, v zmysle 

uznesenia z MK. Vysvetlenie k tejto časti uznesenia vypracuje p. Hamaj. 

 

Ad.7: Predseda oboznámil výbor s reklamačným protokolom, kde reklamujeme 6750kg kapra K-3, 

dodaného z Pohořelíc. V reklamačnom protokole je požiadavka na úpravu faktúry  z 18 950-€ na sumu 

4 100-€. Ďalej bola predložená požiadavka na dodanie lieňa 2r. a zubáča v hodnote 2 100-€, ako 

kompenzácia nákladov, ktoré vznikli pri likvidácii uhynutých rýb. 

Predstavenstvo dodávateľa s reklamačným protokolom súhlasí a ponúka dodanie novej obsádky kapra 

a jesetera malého vo veľkosti 12cm v počte 2 000ks. Dodávateľ navrhol pracovné stretnutie na 

2.7.2019. Predseda vyjadril názor, že obsádku kapra nebudeme od tohto dodávateľa brať, lebo je tu 

riziko ďalšieho úhynu a treba počkať do jesenného zarybnenia. K problematike sa vyjadril, p. 

Vazovan, Ďuďák, Cintula, Oslanec, Kukučka, Hamaj, Habáň,  

Výbor odhlasoval spôsob vyriešenia reklamácie.  

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

P. Remenec pripomienkoval spôsob vysádzania Pp. K problematike sa vyjadril p. Kukučka a p.Hamaj. 

Predseda kritizoval rozvoz Pp pri vysokých teplotách. P. Cintula poukázal na potrebu použitia 

kyslíkových fliaš, čo umožňuje rozvoz aj pri vyšších teplotách, pričom rozvoz treba dobre 

zorganizovať. K problematike sa vyjadrili p. Kukučka, Cintula, Hamaj, Lauš,  

Výbor schválil, aby p. Poláček kaprové povolenie, ktoré stratil zaplatil v plnej hodnote, t.j.86-€, 

pretože povolenie stratil.   

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

P. Kukučka informoval výbor o násade zubáča cca 6cm 20 000ks, ktorý bude rozdelený podľa plánu 

zarybnenia. 

P. Habáň názorne informoval výbor o pozemkoch, na ktorých sa nachádza rybné hospodárstvo 

Kubrica. Informáciu vzal výbor na vedomie.  

 

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

 

 


