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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 28.11.2019. 

Program: 

1 . Zahájenie.                                                                                                                

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru.                         

3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a  

    finančných náležitostí.                                                                                             

4. Informácia o stave  zarybnenie podľa plánu na r.2019.                                   

5. Zámysel ďalšieho využitia výrobného strediska Kubrica.                                 

6. Stav čerpania rozpočtu MsO za 3.štvrťrok 2019.                                              

7. Prerokovanie návrhu odmien za prácu v roku 2019.                                       

8. Základné východiská pre zostavenie rozpočtu MsO na rok 2020.                 

9. Stav v príprave periodika „Petrov zdar“.                                                            

10. Prerokovanie návrhu novej zmluvy externého dodávateľa 

      účtovníctva pre MsO.  

11. Informácia o výsledku a priebehu mimoriadneho XIII. Snemu SRZ.                                                                                                   

12. Rôzne.                                                                                                                                

13. Záver.                                                                                                                                 

Účasť:  Lauš, Remenec, Šranc, Kukučka, Karaus, Ďuďák,  Hamaj,  Oslanec,  Vranák, Vazovan.                                                    

Za MKK:M. Habáň.. 

Prizvaní: D. Vincent. 

Priebeh: 
Ad.1: Rokovanie výboru, vzhľadom na dočasnú neprítomnosť predsedu otvoril a viedol tajomník 

MsO SRZ Trenčín. 

Prítomní na zasadnutí sú podpísaní na prezenčnej listine. 

Program rokovania bol jednomyseľne schválený. 

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

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

dňa 17.10.2019, so spresnením termínov preteku detí, ktoré budú zverejnené v periodiku Petrov zdar. 

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       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 a ObO pri MsO.  

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

Ad.4: P. Karaus a p. Kukučka podrobne informovali členov výboru plnení a stavu zarybnenia revírov 

MsO. Tabuľka zarybnenia je prílohou zápisnice. P. Kukučka informoval výbor o ďalších dodávkach 

rýb v súlade s plánom zarybnenie na r.2019. Výbor vzal informáciu na vedomie. 

Ad.5:P. Habáň popísal súčasný stav výrobného strediska Kubrica, ktorý nie je na požadovanej 

úrovni. Z prístupných informácii bolo zistené, že výrobné stredisko je schopné dosiahnuť 

zisk. Po diskusii v ktorej vystúpili p. Lauš, Karaus, Vranák, Kukučka, výbor navrhol, aby bol 

oslovený doterajší nájomca p. Juraj Vicena, s tým, že ročný nájom bude o cca 40 % vyšší ako 

doteraz a nájomca vyprodukuje násady P.p. a P.d. ktoré dodá v cenách nižších o 20% ako sú 

ceny iných dodávateľov. Výbor schválil komisiu v zložení: p.Karaus, Kukučka, Habáň, 

Remenec, Vincent, ktorá tieto podmienky prenájmu na rok 2020 prerokuje so súčasným 

prenajímateľom p. Jurajom Vicenom. 

Z rokovania bude vyhotovený zápis, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí výboru 12.12.2019. 
Hlasovanie:  Za: 10            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.6: Predseda oboznámil členov výboru s čerpaním rozpočtu MsO za 3.Q 2019. Výbor vzal 

informáciu na vedomie. 
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Ad.7: Výbor prerokoval a schválil: 

a/ Zoznam členov, ktorým bolo pre rok 2020 udelené povolenie na rybolov zdarma, za prácu v r.2019. 

b/ Odmenu pre výbory ObO č.1÷6 po 700,-€. 

c/ Odmenu pre KK 300,-€ 

d/ Odmenu pre DK 350,-€ 

e/ Odmenu pre RS 700,€ 

f/ Odmenu pre p. Vazovana 250,€ 

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

Ad.8: Predseda MsO oboznámil výbor so základnými východiskami pre zostavenie rozpočtu na 

r.2020. Niektoré položky v rozpočte boli po diskusii doplnené a zmenené. Rozpočet po doplnení bude 

prerokovaný a schválený na decembrovom zasadnutí výboru t.j.12.12.2019. 

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

Ad.9:Výbor prerokoval, doplnil a schválil finálnu podobu periodika Petrov zdar. 

K obsahu sa vyjadrili p. Karaus, Ďuďák, Vranák, Šranc, Kukučka. 

Ad.10: Výbor prerokoval a schválil návrh novej zmluvy externého dodávateľa účtovníctva pre SRZ-

MsO Trenčín. 

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

Ad.11: P. Lauš a Remenec informovali členov výboru s priebehom a výsledkami XIII. Snemu SRZ, 

ktorý sa konal dňa 23.11.2019 v Žiline za účasti 240-tich delegátov SRZ.  

Výbor vzal informáciu na vedomie. 

Ad.12: V tejto časti nevystúpil nikto. 

Ad.13: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO SRZ Trenčín. 

 

 


