
 

 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania orgánov 

                                       MsO SRZ Trenčín. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Program rokovania predsedníctva výboru MsO SRZ dňa 28.11.2018: 

1. Zahájenie 
2.Prerovanie odmien za prácu v roku 2018 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2019 a jeho úprav 
4. Prerokovanie koncepcie transformácie MsO SRZ Trenčín 
5. Rôzne 
6. Záver    
 
Účasť: Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
Ad 2.) Predseda MsO predniesol návrh na rozdelenie finančných prostriedkov vyčlenených 
v rozpočte na rok 2018 na odmeny a zmluvy o dielo. Upozornil, že v jeho návrhu sú 
rozdelené finančné prostriedky v súlade so Smernicou Rady SRZ o odmeňovaní funkcionárov 
a členov SRZ a s úsporou oproti rozpočtu. Zoznámil predsednícvo so zámyslom rozdelenia 
týchto prostriedkov medzi ObO č.1-6, disciplinárnu komisiu, kontrolnú komisiu, rybársku 
stráž a členov výboru MsO.  
Hlasovanie:    Za: 5             Zdržal sa: 0         Proti:  0 
Vedúci RS predniesol návrh na rozdelenie odmien medzi členov RS, upozornil, že návrh je 
predložený na základe odovzdaných hláseniek o vykonaní kontrol a skutočnej účasti na 
spoločných kontrolách. 
Správca členskej základne predniesol návrh na udelenie bezplatných povoleniek členom ktorí 
odpracovali najviac brigádnických hodín v priebehu roka, alebo priniesli organizácii 
materiálnu hodnotu (hodnotu práce), ktorá sa rovná viac ako trojnásobok ceny povolenky. 
Predsedníctvo návrh pre jednotlivých členov schválilo a odporúča predložiť na schôdzi 
výboru MsO dňa 29.11.2018. 
Hlasovanie:  Za: 5              Zdržal sa:  0             Proti:  0 
Ad 3.) Predseda MsO zdôvodnil a predložil ďalší návrh na transformáciu MsO TN. Navrhol 
organizáciu transformovať ( reorganizovať) na tri obvodné organizácie s takmer rovnakým 
počtom členov. Predsedníctvo odporučilo návrh predniesť na výbore MsO. 
Hlasovanie:   Za: 5             Zdržal sa:  0           Proti:  0 
Ad 5.)  p.Lauš upozornil, že 4.12.2018 bude vykonané rokovanie o násadách rýb pre rok 2019 
u dodávateľa Rybnikářství Pohořelice, ktorého sa zúčastnia4 členovia výboru MsO... 
Ad 6.) Záver vykonal predseda MsO. 
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                             Program rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 
                                                   dňa 29.11.2018. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1.)  Zahájenie                                                                                                    
2.) Prerokovanie zápisnice z poslednej schôdze výboru                         
3.) Prerokovanie a schvaľovanie finančných náležitostí 
4.) Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2019                                              
5.) Návrh transformácie MsO SRZ Trenčín                             
6.) Plán zarybnenia na rok 2019 a koncepcia zarybnenia  
     do roku 2021                                                                                              
7.) Organizácia prijímania, školenia a preskúšania žiadateľov              
      o členstvo v SRZ                                                                                        
8.) Úpravy miestneho rybárskeho poriadku v nadväznosti na 
      Aktuálny stav v pstruhových revíroch a Zákon č.216/2018              
9.) Inventarizácia majetku a finančných prostriedkov MsO k  
      31.12.2018, zloženie komisii, termíny inventarizácie                        
10.) Prerokovanie návrhov na odmeny za prácu v roku 2018                   
11.) Informácia o priebehu a výsledkoch XII. Snemu SRZ                         
12.) Rôzne                                                                                                           
13.) Záver                                                                                                              
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Žiadam členov výboru, aby svoje opodstatnené pripomienky k predloženým návrhom 
dokumentov zaslali vopred. Pripomienky budú zapracované do konania schôdze výboru..... 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 Účasť:  Lauš, Remenec, Kukučka, Karaus, Šranc, Hamaj, Vranák, Vazovan 
Za MKK: Habáň 
Prizvaní: Oslanec, Vincent 
Ospravedlnení: Cintula, Kulich         
 
Ad 1.)  zahájenie vykonal predseda MsO. Program rokovania bol jednohlasne schválený. 
Hlasovanie :   Za: 8            Zdržal sa: 0               Proti: 0 
Ad2.) Zápisnicu z rokovania poslednej schôdze výboru prečítal tajomník MsO. Ku textu 
zápisnice neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:   Za: 8         Zdržal sa :  0             Proti:  0 
 
 
 
 



 
 
Ad 3.) Predseda MsO zoznámil výbor s došlými faktúrami za násady rýb, služby a drobnými 
nákupmi spojenými so zabezpečovaním chodu organizácie. Predložil na schválenie cestovné 
príkazy s použitím súkromných motor. vozidiel pri jesennom zarybňovaní a pri individuálnych 
kontrolách RS. Výbor MsO predložené náklady schválil. 
Hlasovanie:     Za:  8           Zdržal sa:  0        Proti:   0 
Ad 4.) Predseda MsO predložil návrh rozpočtu do ktorého boli zapracované pripomienky 
a požiadavky členov výboru MsO a jednotlivých ObO. Výbor MsO návrh rozpočtu na rok 2019 
schválil o odporučil predložiť mestskej konferenci v mesiaci marec 2019. 
Hlasovanie:     Za: 8            Zdržal sa:  0          Proti: 0 
Ad 5.) Návrh transformácie (reorganizácie) MsO SRZ na tri ObO zdôvodnil predseda MsO. 
Členovia výboru MsO diskutovali o návrhu a odporučili vypracovať dokument „zdôvodnenie 
a postup transformácie MsO SRZ TN“, ktorý bude predložený výročným členským schôdzam 
ObO na vyjadrenie a mestskej konferencii 3/2019 na schvaľovanie. K príprave materiálu 
bude určená komisia zložená z členov výboru MsO. 
Hlasovanie:    Za:  8           Zdržal sa:  0        Proti:  0 
Ad 6.) Plán zarybnenia po dopracovaní pripomienok členov výboru a koncepciu do roku 2021 
predložil hospodár MsO a zástupca hospodára. Zdôvodnili druhové a vekové zloženie násad 
v roku 2019 s výhľadom do roku 2021. Návrh pre vody kaprové aj pstruhové vychádzal 
z cieĺov organizácie na volebné obdobie a z Koncepcie posilnenia populácie pstruha 
potočného. Po diskusii a drobných úpravach výbor MsO návrh schválil. 
Hlasovanie:   Za: 8            Zdržal sa:  0       Proti:  0 
Ad 7.) Podpredseda MsO zoznámil výbor so zámyslom prijímania nových členov SRZ. 
Zdôraznil potrebu sprísniť výber, vykonať dôsledne školenie nových členov ponechať im čas 
na osobnú prípravu a po určitom čase vykonať skúšky. Vyslovil názor, že členská základňa sa 
musí začať meniť, členovia musia mať väčšie vedomosti zo základných právnych a zákonných 
noriem, kladný vzťah k ochrane životného prostredia a ochrane prírody všeobecne. 
Ad 8.) Návrh na úpravy miestneho poriadku MsO predložil hlavný hospodár. Návrh vychádzal 
prevažne so zlých hydrologických podmienk v roku 2018, hlavne v chovných pstruhových 
revíroch.......Výbor MsO neodporučil zmeny v miestnom rybárskom poriadku. 
Hlasovanie:    Za zmeny:    0       Zdržal sa: 0       Proti:  8        
Ad 9.) Tajomník MsO predniesol návrh na priebeh inventarizácie majetku MsO. Bola určená 
inventarizačná komisia, vyzval predsedov ObO, aby určili vlastné komisie a vykonali fyzické 
inventarizácie majetku, ktorý obhospodarujú jednotlivé  ObO. Rozdal inventúrne súpisy 
majetku jednotlivým ObO. Termín vykonania fyzických inventúr a odovzdanie inventúrnych 
súpisov do 15.12.2018. 
Ad 10.) Predseda MsO predložil návrhy na odmeny tak, ako ich schválilo predsedníctvo MsO. 
Predložené návrhy boli výborom MsO schválené. 
Hlasovanie:   Za: 8          Zdržal sa:   0                    Proti:  0   
Ad 11.) Informáciu o priebehu a záveroch XII. Snemu predniesol predseda MsO. 
Zdôraznil, že delegáti snemu rozhodujúcou väčšinou hlasov schválili jeho návrh na zmenu  § 
3, bod 7 nových Stanov SRZ takto: 
„ Zväz a jeho organizačné zložky môžu podnikať v doplnkovom rozsahu v súlade so zákonmi 
a právnymi normami platnými v SR a podieľať sa na jeho riadení s výnimkou vkladu 
nehnuteľného majetku, alebo nepeňažného  vkladu.“ 
 



 
 
 
Toto rozhodnutie Snemu otvára nové legálne možnosti zvyšovať ekonomickú samostatnosť 
organizačným zložkám. 
Predseda MsO oznámil, že bol delegátmi Snemu zvolený do funkcie viceprezidenta za TN kraj 
a tým bude mať naša organizácia zastúpenie v štatutárnom orgáne SRZ, ktorí tvorí 10 členov. 
12.) Rôzne: 
p. Lauš vyzval členov výboru MsO a prizvaných na zasadnutí, aby nedávali na socialne siete 
neúplné informácie až dezinformácie zo zasadnutí výboru a vyhli sa tak šíreniu neprávd po 
organizácii. Na oficialne informovanie o dianí na výbore MsO slúži web stránka 
www.srztrencin.sk. 
p. Remenec požiadal o vysvetlenie, prečo nebola funkčná naša web stránka niekoľko dní. 
p. Habáň vysvetlil svoju komunikáciu s bývalým administrátorom stránky E.R., ako aj svoje 
rokovanie u správcu domény..identifikoval príčinu odstavenia stránky ako neuhradenie 
faktúry za jej prevádzku. 
p.Lauš potvrdil, že dôvodom odstavenia stránky boli neuhradené faktúry. Správca domény 4x 
v priebehu mesiacov X. a XI. urgoval úhradu faktúry cez e-mail bývalého správcu web 
stránky, ktorý však o týchto urgenciách nikoho z výboru MsO neinformoval...........  
p.Vranák  požiadal výbor MsO o uvoľnenie finančných prostriedkov na nákup 5ks cestných 
panelov, ktoré chce ObO č.6 využiť k spevneniu brehu a nábehu do vody vo VN Svinica. 
Vytvoriť miesto pre zarybňovanie a vjazd motorových vozidiel. Správca VN, má výhrady 
k vjazdu akýchkoľvek motorových vozidiel na teleso hrádze. 
Hlasovanie:   Za:  8              Zdržal sa:  0            Proti: 0 
p. Vranák informoval o výsledkoch merania kvality vody vo VN Sninica. Oznámil,že všetky 
merané vybrané fyz.-chem. veličiny boli v norme. 
p.Šranc –predložil žiadosť o prestup J.V z MsO Dubnica n/V do MsO Trenčín. Žiadosť bude 
schválená po predložení potvrdenia o trvalom bydlisku v H.Sŕni. 
13.) Záver vykonal predseda MsO. 
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