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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 23.05.2019. 

Program: 

1. Zahájenie                                                                                                                   

2.Prerokovanie zápisnice z poslednej schôdze výboru MsO                                

3. Prerokovanie a schválenie finančných náležitostí                                              

4. Stav čerpania rozpočtu k 31.3.2019                                                                      

5. Informácia o priebehu úhynov kapra rybničného( počty, náklady...) 

    spôsob kompenzácie a uplatnenie reklamácie u dodávateľa, zainteresovanosť členov na  

likvidácii následkov mimoriadnej situácie  

      Informácia o zasadnutí predsedníctva výboru MsO                                                             

6. Vyhodnotenie pretekov v love rýb a stav prípravy zostávajúcich                 

7.  Splnenie úloh jarného zarybnenia                                                                     

8.  Informácia vedúceho rybárskej stráže o kontrolách na vodách pstruhových                                                                

9.  Návrh úpravy „Smernice pre plánovanie a hospodárenie s finančnými 

      prostriedkami MsO“ a „Organizačného poriadku MsO“                                                                         

10.  Návrh na vytvorenie samostatného bankového účtu  

        pre „hospodárske stredisko Kubrica“ a živnostenské podnikanie                                          

11. Rôzne                                                                                                                         

12. Záver                                                                                                                          
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc, Vranák, Oslanec, Hamaj, Ďuďák, Cintula. 

Za MKK:M. Habáň. 

Prizvaní: D. Vincent. 

 

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

Program rokovania bol jednomyseľne schválený, bez doplnenia. 

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

 

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

dňa 18.04.2019, bez pripomienok. 

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

 

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

Hlasovanie: za: 10 proti:0   zdržal sa:0   

Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 

organizácie.  

Hlasovanie: za: 10 proti:0   zdržal sa:0 

 

Ad.4: Predseda podrobne po jednotlivých položkách oboznámil výbor so stavom čerpania rozpočtu 

MsO SRZ Trenčín k 31.3.2019.   Výbor vzal informáciu o stave čerpania rozpočtu na vedomie.  

 

Ad.5: P. Karaus oboznámil výbor s chronológiou úhynu kapra vysadeného na jar. Zdôraznil časovú 

náročnosť pri likvidácii uhynutých rýb. Preto je potrebné členov, ktorí sa aktívne podieľali na 

likvidácii uhynutých rýb odmeniť. Do budúcnosti treba rátať s nepredvídanými udalosťami, preto je 

potrebné vytvoriť havarijný fond, ktorý bude kryť náklady pri riešení takýchto situácií. 

Vzorky uhynutých rýb boli odoslané do dvoch nezávislých laboratórií na vyšetrenie. Na základe 

výsledkov veterinárneho vyšetrenia sa bude náležite uplatňovať reklamácia u dodávateľa násad. 

Bola prerokovaná a overovateľmi podpísaná zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva MsO 

SRZ Trenčín, zo dňa 30.4.2019  bez pripomienok. 

 

 



-2- 

Ad.6: Funkcionári, ktorí organizovali preteky, oboznámili výbor s ich priebehom a možno 

konštatovať, že boli organizačne dobre zvládnuté.  

P. Vranák informoval výbor o pripravenosti pretekov mladých rybárov a funkcionárov TN kraja. 

 

Ad.7: P. Kukučka a p. Karaus vyhodnotili úlohy vyplývajúce s plánom zarybnenia. Možno 

konštatovať, že úlohy jarného zarybnenia boli splnené z pohľadu druhového, ako aj finančného 

hľadiska. 

 

Ad.8: Vedúci RS p. Karaus informoval výbor o kontrolách v revíroch MsO SRZ Trenčín, ako aj 

o aktivite jednotlivých členov RS. Výbor vzal informáciu na vedomie. 

 

Ad.9:Výbor prerokoval a schválil dodatok č.2 k Smernici pre plánovanie a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami SRZ MsO. 

Dodatok rieši vytvorenie finančnej rezervy na zabezpečenie likvidácie mimoriadnych udalostí vo 

výške 1% z rozpočtu MsO. 

Nakoľko klesá záujem o odpracovanie brigádnickej povinnosti, je potrebné vytvoriť finančné 

prostriedky na pokrytie zmlúv o dielo, pre členov a sezónne pracovné skupiny s ktorí odpracujú 

brigádnické hodiny nad rámec svojich členských povinností vo výške 5% z rozpočtu MsO..  

K problematike sa vyjadrili p. Lauš, Karaus, Kukučka, Vranák, Cintula. 

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

Ďalej výbor prerokoval a schválil dodatok č.3 k Organizačnému poriadku SRZ – MsO, ktorý rieši 

pravidlá pre plánovanie použitia a prevádzku služobného motorového vozidla L-200. 

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

 

Ad.10: Predseda zdôvodnil a vysvetlil nutnosť vytvorenia samostatného bankového účtu, pre 

hospodárstvo Kubrica. 

P. Habáň preskúma možnosti najvýhodnejšieho bankového účtu. 

 

Ad.11:Správca členskej základne informoval výbor o požiadavkách nášho člena, ktorý stratil doklady. 

Vzhľadom na nejasnosti výbor odročil riešenie jeho požiadavky. 

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

P. Karaus  požiadal o finančné prostriedky potrebné na nákup materiálu potrebného na likvidáciu 

úhynu rýb. 

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

Výbor odsúhlasil nákup trakčnej batérie, pre vylovovací agregát. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 


