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Informácia o priebehu mestskej konferencie MsO SRZ Trenčín, konanej dňa
24.03.2019.

Počet zvolených delegátov : 90
Počet prítomných delegátov : 81
Účasť : 91%.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prezentácia 8:15÷8:55hod.
Otvorenie.
Schválenie rokovacieho poriadku MK.
Voľba pracovného predsedníctva.
Voľba mandátovej komisie.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesenia MK zo dňa 17.03.2018 a správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok
2018.
Správa mandátovej komisie.
Správa o finančnom hospodárení MsO SRZ za rok 2018.
Vyhodnotenie Plánu zarybnenia za rok 2018.
Správa Mestskej kontrolnej komisie za rok 2018.
Správa DK pri MsO SRZ Trenčín za rok 2018.
Správa o činnosti RS za rok 2018.
Rozpočet MsO SRZ na rok 2019.
Plán hlavných úloh na rok 2019.
Plán zarybnenia na rok 2019.
Predstavenie kooptovaných kandidátov do výboru MsO SRZ Trenčín.
Návrh uznesenia mestskej konferencie.
Odovzdanie vyznamenaní za prácu v SRZ.
Diskusia.
Voľba kooptovaných členov do výboru MsO SRZ Trenčín.
Schválenie uznesenia mestskej konferencie.
Ukončenie.

Priebeh:
Rokovanie konferencie otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín, Ing. Jozef Lauš ..
Delegáti si symbolickou minutou ticha uctili pamiatku zosnulých rybárov MsO SZR TN.
Delegáti MK jednomyseľne schválili program MK.
Ad 1- 6)Tajomník MsO SRZ TN oboznámil delegátov MK s návrhom rokovacieho poriadku, ktorý
schválil výbor MsO SRZ TN dňa 13.3.2019 a je prílohou tejto zápisnice. Rokovací poriadok bol
jednomyseľne schválený bez pripomienok.
Delegáti konferencie sú podpísaní na prezenčných listinách, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
Delegáti jednomyseľne zvolili členov pracovného predsedníctva, členov mandátovej, členov
návrhovej komisie a členov volebnej komisie.
Ad.7.) Predseda MsO SRZ TN zhodnotil splnenie uznesenia z MK v r. 2018. Ďalej predniesol Správu
o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2018. Správa je prílohou zápisnice.
Ad.8): Predseda mandátovej komisie p. Ing. Peter Šranc predniesol Správu mandátovej komisie. MK
je uznášania schopná s 91% účasťou zvolených delegátov. Správa je prílohou zápisnice.

-2Ad.9): Tajomník MsO SRZ TN, p. Ivan Remenec predniesol správu o finančnom hospodárení MsO
SRZ TN za rok 2018. Správa je prílohou zápisnice.
Ad.10):Hl. hospodár MsO SRZ TN p. Kukučka predniesol vyhodnotenie Plánu zarybnenia revírov
MsO SRZ TN za rok 2018. Vyhodnotenie je prílohou zápisnice.
Ad.11): Predseda MKK pri MsO SRZ TN, p.Ing. Marián Habáň predniesol Správu o činnosti MKK za
rok 2018. Správa je prílohou zápisnice.

Ad.12:Predseda DK p. Mgr.Lukáš Svetlík predniesol Správu DK za rok 2018. Správa je prílohou
zápisnice..
Ad.13: Tajomník MsO SRZ TN predniesol Správu o činnosti RS za rok 2018. Správa je prílohou
zápisnice.
Ad.14: Predseda MsO predniesol návrh rozpočtu MsO SRZ Trenčín na rok 2019. Návrh je prílohou
zápisnice.
Ad.15: Tajomník predniesol návrh plánu hlavných úloh na rok 2019÷20. Návrh je prílohou zápisnice.
Ad.16: Hl.hospodár predniesol plán zarybnenia na r.2019. Plán je prílohou zápisnice.
Ad.17: Predseda volebnej komisie p. Tibor Švondrk predstavil kooptovaných kandidátov do výboru
MsO SRZ Trenčín, p. Ing. Branislava Ďuďáka a p. Branislava Oslanca. Prečítal stručnú charakteristiku
menovaných kandidátov. Oboznámil delegátov MK s abdikáciou na funkciu člena výboru MsO SRZ
Trenčín p. Pavla Kulicha. Abdikácia je prílohou zápisnice.
Ad.18: Predseda návrhovej komisie p.Ing. Bohuš Cintula predniesol návrh uznesenia MK.
Ad.19: Predseda MsO SRZ Trenčín odovzdal vyznamenania za prácu v SRZ. Zoznam a návrh na
udelenie vyznamenania členom MsO Trenčín je prílohou zápisnice.
Ad.20:Diskusia:
Ako prvý sa do diskusie prihlásil p. Klas
- Vyjadril nesúhlas s dvíhaním dolnej miery zubača
- Vyjadril kritiku na voľnú manipuláciu so stavidlom na potoku Chocholanka
- Nesúhlasil s premenovaním TN kaskád na štrkovisko – nebezpečie privtizácie
- Nebol spokojný s hodnotením RS, nebol pozvaný na porady a bol podhodnotený
- Vyzval predsedu KK aby prestal vyrývať, obviňovať, urážať ObO č.3, obhajoval práce, ktoré
neboli vykonané brigádnikmi ObO č.3 v revíry „Ivanovský kút“.
- Pýtal sa predsedu MsO ako sa vykryje kúpa Kubrice
- Kritizoval navyšovanie brigádnickej povinnosti za neúčasť na VČS.
Predseda MsO vysvetlil p. Klasovi odkiaľ budú finančné prostriedky na kúpu Kubrice.
P. Cintula reagoval na zvýšenie dolnej miery zubáča a zdôraznil, že aj 50cm zubáč sa môže vytrieť
a treba to na 3 roky vyskúšať. Načrtol riešenie problému odberu vody z Chocholanky, treba dať podnet
na riešenie danej situácie. Navrhol aj prehodnotenie revírov, aby neboli zaradené do ostatných
vodných plôch, napr Jazierko pri elektrárni. Zdôraznil, že do 30.6.2019 treba ministerstvo požiadať
o zmeny v mierach rýb. Podporil aj zvyšovanie brigádnickej povinnosti za neúčasť na schôdzi.
Druhý do diskusie sa prihlásil p.Martin Vincent
-Venoval sa problematike prítomnosti členov ObO č.3 pri násadách
- Treba určiť na ktorých revíroch bude platiť horná miera kapra 70cm hlavne na väčších revíroch,
navrhol, aby spodné miery zostali podľa vyhlášky.
Tretím do diskusie sa prihlásil p. Roman Mano
-Vyjadril nesúhlas so zvýšením dolnej miery zubáča. Zdôvodnil to nešetrným zachádzaním rybárov
pri love na rybku
Štvrtý do diskusie sa prihlásil p.Dušan Vincent
-V príspevku sa venoval k výlovu Tarabovského potoka a Zlatovského potoka.
-Navrhoval mesačný nájom za Kubricu min.11000.-€ mesačne
Predseda vysvetlil, ako je to s nájmom Kubrice . Je podpísaní nájomná zmluva do 31.12.2019, ktorá sa
musí dodržať.
Piaty do diskusie sa prihlásil p. Zdenko Vranák

-Odporučil, aby uznesenie v bode 10 – zákaz lovu na 2 roky zubáča na VN Svinica nebol podporený.
Šiesty do diskusie sa prihlásil p.Lukáš Svetlík naznačil, ako zákonným spôsobom ochrániť zubáča.
-Vyjadril sa ako právnik k bodu 16 v návrhu na uznesenie a odporúča z právneho hľadiska neschváliť
a navrhol riešenie, ako takúto situáciu riešiť.
Siedmy do diskusie sa prihlásil p. Branislav Ďuďák:
-Vyjadril povinnosť hlasovať proti hornej miere kapra 70cm, pretože na VČS ObO č.1 tento návrh
nebol schválený. P. Svetlík vysvetlil, že delegát MK môže hlasovať aj podľa svojho vedomia
a svedomia. Hlasovanie podľa vedomia a svedomia podporil aj predseda MsO.
Ósmy do diskusie sa prihlásil p,Miroslav Hamaj st.
-Vysvetlil hornú mieru kapra a zubáča a odporučil toto aplikovať na veľké vody.
- Odporučil, aby pri tvorbe projektu regulácie Súčanky boli prizvaní aj rybári.
Predseda MsO sa za pomoci ichtyológa bude snažiť vyvolať vodoprávne konanie a oboznámiť sa
s projektom regulácie.
Deviaty do diskusie sa prihlásil p.Roman Sokol
-Vyjadril podporu ku kúpe Kubrice
-Vyjadril sa k zákazu vjazdu do revíru Váh a popísal príčinu zákazu – neporiadok na lovných
miestach.
P. Cintula názorne vysvetlil počty a možnosti privlastnenia si úlovku, ako aj členenie vôd.
Ad.21: Bola vykonaná voľba kooptovaných členov do výboru MsO SRZ Trenčín. Hlasovanie bude
vykonané aklamáciou. Voľby prebehli v zmysle volebného poriadku. Kooptovaní členovia do výboru
boli zvolení, čo je zaznamenané v zápisnici o voľbách, ktorá je prílohou zápisnice.
P. Ďuďák získal pri voľbe 80 hlasov a p. Oslanec získal pri voľbe 78 hlasov.
Ad.22: Predseda návrhovej komisie prečítal jednotlivé body návrhu uznesenia. Každý bod uznesenia
bol odhlasovaný jednotlivo.
Schválené Uznesenie z MK MsO SRZ Trenčín, s vyjadrením počtov hlasov je prílohou zápisnice.
Ad.23:Nakoľko program rokovania MK bol vyčerpaný, predseda rokovanie ukončil.
Podrobný zvukový záznam z rokovania MK MsO SR Trenčín je uložený v PC tajomníka MsO.

V Trenčíne, dňa 24.03.2019.

Poznámka: Všetky správy a dokumenty uvádzané v tejto informácii sú dostupné členom na
vyžiadanie.
Ivan Remenec v.r.

Ing. Jozef Lauš v.r.

