
 

 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín          

konaného dňa 25.10.2018. 

 

              Program rokovania mimoriadneho výboru MsO 
                                            dňa 25.10.2018. 

 
       
1. Zahájenie                                                                                                        
2. Vystúpenie nájomcu rybného hospodárstva Kubrica 
     p. Vicenu  o predstave ďalšieho využitia zariadenia                                
     - dotazy členov na nájomcu 
     - diskusia k tvorbe zámyslu využitia zariadenia 
3. Schválenie zápisnice z rokovania posledného  
     výboru MsO                                                                                                     
4. Prerokovanie a schválenie preplatenia finančných 
    náležitostí                                                                                                        
5. Zásady tvorby rozpočtu MsO na rok 2019, prerokovanie                       
     požiadaviek ObO 
  6. Zámysel transformácie organizačnej štruktúry MsO SRZ Trenčín        
  7. Koncepcia zarybňovania na rok 2019 a výhľad do doku 2021               
  8. Prerokovanie žiadosti o prijatie za člena SRZ s prihliadnutím  
      na Zákon č.139/2002 § 10 odst.9 a následne Zákon č.216/2018, 
      § 12, odst.6                                                                                                     
  9. Rôzne                                                                                                               
  10. Záver                                                                                                               
 
Predsedovia ObO si pripravia písomne požiadavky do rozpočtu na rok 2019. 
Po ukončení schôdze výboru MsO, bude zasadať redakčná rada pre zostavenie 
informátora“ Petrov zdar“. Hlavný koordinátor Ing. Habáň, zašle členom redakčnej rady 
návrh informátora k pripomienkám do 20.10.2018. 
 
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc, Vazovan, Cintula, Hamaj 
Ospravedlnený: Kulich 
Za MKK: Habáň 
Prizvaní: Oslanec, Vincent 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad 1.) Zahájenie rokovania vykonal predseda MsO. Program rokovania bol jednohlasne 
schválený. 
Hlasovanie:  Za: 8           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad 2.)  Na rokovanie výboru MsO bol pozvaný nájomca zariadenia SRZ „rybné hospodárstvo 
Kubrica“, ktorý objasnil svoje predstavy o ďalšom pôsobení na uvedenom zariadení, po jeho 
prevode do majetku MsO SRZ Trenčín. Predseda MsO zoznámil s predstavami MsO 
a požiadavkami na produkciu násadových rýb, ako aj ďalšími podmienkami počas 
pokračujúceho nájomného stavu. Výbor MsO vzal uvedené informácie a požiadavky na 
vedomie. 
Ad 3.) Tajomník MsO prečítal text zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru MsO. 
Výbor MsO zápisnicu schválil a overil. 
Hlasovanie:  Za: 8               Zdržal sa: 0        Proti:  0 
Ad 4.)  Predseda MsO predložil na schválenie došlé faktúry za násady rýb, služby 
poskytované so zabezpečovaním chodu organizácie, nákupy na údržbu a cestovné náklady. 
Výbor všetky finančné náležitosti schváli. 
Hlasovanie:   Za: 8             Zdržal sa:  0        Proti:  0 
 Ad 5.) Predseda MsO zoznámil výbor s požiadavkami na zostavenie  rozpočtu MsO na rok 
2019, ktoré vychádzali zo základných cieľov na volebné obdobie, potrieb technického 
a materiálneho zabezpečenia  MsO. Rozpočet MsO navrhol zostaviť ako vyrovnaný.  
Na vplyv zostavovania rozpočtu a výšku príjmov má úprava výšky členského uznesením RADY 
SRZ č.64/2018: 
„Rada SRZ schvaľuje zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50.-eur, pričom 
odvod pre Radu SRZ bude 6.-eur a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3.-eura.“ 
    Výbor MsO podľa § 15, bod 10, Stanov SRZ, schválil zvýšenie členského na 26.-eur. 
Hlasovanie:  Za: 8          Zdržal sa:  0       Proti:  0 
    Predseda MsO predstavil navrhované čiastky do jednotlivých kapitol rozpočtu, ako 
v príjmovej tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Predsedovia ObO  zdôvodnili a písomne 
predložili svoje požiadavky na nákupy zariadení, zabezpečenie starostlivosti o revíry....... 
K návrhu rozpočtu diskutovali pp. Šranc, Cintula, Lauš, Remenec, Kraus.... 
Výbor MsO poveril predsedu MsO zohľadniť požiadavky ObO a pripraviť ďalší návrh rozpočtu 
na schôdzu výboru konanú v mesiaci novembri 2018. 
Ad 6.) Zámysel transformácie MsO Trenčín, predstavil predseda MsO. Transformáciu MsO 
zdôvodnil potrebou racionalizácie procesov riadenia, znížením nákladov na vedenie súčasnej 
organizačnej štruktúry ( celkom 44 členov výborov ObO), zefektívnením starostlivosti 
o rybárske revíry........Navrhol vytvoriť 3-max.4 obvodné organizácie s dodržaním princípu 
teritoriálneho zaradenia podľa miesta trvalého bydliska. Navrhol zaniknúť 2-3 obvodné 
organizácie, ktoré zlúčiť so zostávajúcimi organizáciami,  
Výbor MsO odporučil vypracovať návrhy na transformáciu, ktoré predložiť na výborovú 
schôdzu v mesiaci november 2018 v nadväznosti na novelu Stanov SRZ ktorá bude prijatá 
na XII. sneme SRZ konanom 23.-25.11.2018. 
Ad 7.) Koncepciu zarybňovania v roku 2019 predniesol hlavný hospodár MsO. Výbor MsO 
odporučil koncepciu dopracovať, konkretizovať zarybnenie Váhu č.8 a ostaných kaprových 
revírov a dopracovať výhľad a princípy zarybňovania do roku 2021.... 
 



 
 
 
Ad 8) Prijímanie nových členov MsO SRZ zdôvodnil správca členskej základne MsO. Upozornil 
na skutočnosť, že vstup nových členov do SRZ v posledných rokoch odpovedá úbytku členov 
tzn., že nedochádza k dramatickému nárastu členskej základne, ktorá sa pohybuje aj s deťmi 
+,- na úrovni 2.400 členov. 
Z diskuzie vyplynula požiadavka na zmenu v procese školenia a prijímania nových členov, 
zvýšenie požiadaviek na ich prípravu a sprísnenie záverečných skúšok. Výbor MsO prijal 
rozhodnutie a poveril Ing.Šranca, Karaua, Remenca, Cintulu vypracovať nové zásady pre 
školenie a preskúšanie žiadateľov o členstvo v SRZ v podmienkách MsO TN. Návrh predložiť 
na výborovej schôdzi v mesiaci november 2018. 
Hlasovanie:   Za:  8             Zdržal  sa:  0   Proti:  0 
Ad 9. Rôzne: 
 P. Karaus navrhol a zdôvodnil nákup nových pneumatík na vozidlo MsO. Informoval výbor o 
cenách pneumatík. Nákup a výber pneumatík vykoná p. Karaus a p. Hamaj. Výbor návrh 
jednomyseľne schválil. 
P. Vincent informoval výbor o brigáde v revíre Váh č.8 v časti Odeva a požiadal o odvoz 
odpadu vozidlom MsO. Odvoz odpadu po dohode zabezpečí p. Karaus. 
P. Oslanec informoval výbor o love na prívlač v revíry Váh č.8 v zimovisku, hlavne cudzími 
rybármi. P. Cintula upozornil, aby rybársky poriadok bol odsúhlasený ichtyológom Rady a 
dôsledne označiť zimovisko. 
P. Karaus navrhol, aby boli prehodnotené chovné revíry, pstruhové vzhľadom na úbytok vody 
a jej znečistenie. Predseda MsO poukázal na nereálnosť v určovaní chovných pstruhových 
revírov z hľadiska možného znečistenia a úbytku vody,keď tieto faktory  nie je v našich silách 
ovplyvniť. Nové stavy na pstruhových tokoch je potrebné zohľadniť pri úprave miestneho 
rybárskeho poriadku. 
P. Šranc vyzval predsedov ObO, aby do 31.10. uzavreli brigády, aby mohol vykonať 
sumarizáciu odpracovaných hodín. 
Výbor schválil prestup p. Ing.J.Č do našej MsO z dôvodu zmeny bydliska do Trenčína. 
P. Hamaj informoval výbor o úbytku vody v revíry Kľúčové. Stav preveria p.Karaus, Kukučka, 
Hamaj, Remenec a navrhnú riešenie situácie na uvedenom revíry s výhĺadom do budúcnosti. 
P. Vranák sa informoval o potrebe vápnenia VN Svinica. Po porade s ichtyológom a zmeraní 
PH vody sa potreba vápnenia posúdi. 
Ad 10.) Záver vykonal predseda MsO. 


