
 

 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ konaného dňa 26.7.2018 

 

Program 
rokovania výboru MsO SRZ Trenčín( ďalej len MsO) dňa 26.7.2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
1.  Zahájenie                                                                                                        
2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru               
3. Prerokovanie a schvaľovanie preplatenia došlých faktúr a 
    finančných náležitostí                                                                                   
4. Voľba podpredsedu výboru MsO                                                        
5. Poverenie výkonom funkcie pokladníka pri MsO                            
6. Informácie: - stav v odchovných úsekoch Bodovka, Baračka               
                          - o činnosti pretekárskych klubov (prívlač, plavaná)        
                          - predsedov ObO o činnosti za prvý polrok 2018              
                          - vyhodnotenie zarybnenia za prvý polrok 2018               
7.  Spôsob preberania rybného hospodárstva Kubrica( určenie komisie) 
    zámer jeho prevádzky po prevzatí do majetku MsO                        
8. Prerokovanie žiadostí EQ Horný Váh s.r.o.                                              
9. Stav čerpania rozpočtu MsO   k 30.6. 2018                                  
10. Rôzne : 
      - určenie správcu RD,  
      -  zabezpečenie úradných hodín na RD                                                                                                        
11. Záver                                                                                                           
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
Predsedovia ObO odovzdajú brigádne listy hlavnému hospodárovi za odpracované brigády k  
20.7.2018.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Účasť:   Lauš, Remenec, Kukučka, Šranc, Karaus, Vraňák, Hamaj, Vazovan, Kulich, Cintula 
Za MKK:  Habáň, Žídek 
Prizvaní: Oslanec, Vincent, Kukučková 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO. Program rokovania výboru bol schválený.  
    
Ad 2.) Text zápisnice z rokovania poslednej chôdze výboru prečítal tajomník MsO. K zápisnici 
neboli vznesené žiadne pripomienky. Výbor MsO zápisnicu schválil.    
 
Ad 3.) Predseda MsO prečítal všetky došlé faktúry, ktoré boli dodané v súvislosti so 
zabezpečením chodu organizácie, službami,  a rozvojom organizácie, cestovné náhrady  
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a drobné nákupy spojené s údržbou majetku. Výbor MsO preplatenie finančných náležitosti, 
tak ako boli predložené schválil.            
 
Ad 4.) Predseda MsO zdôvodnil nutnosť voľby podpredsedu organizácie, po abdikácii p.Rišku 
na všetky funkcie v orgánoch MsO. Predložil návrh, aby výkonom funkcie podpredsedu MsO 
bol poverený p. Miroslav Karaus. Výbor MsO návrh schválil. 
 
Ad 5. Predseda MsO zdôvodnil návrh na poverenie výkonom funkcie pokladníka MsO. 
Navrhol poveriť touto funkciou p. Nadeždu Kukučkovú. Výbor MsO návrh schválil. 
 
Ad 6.) Informácie: 

- o stave v odchovných úsekoch Bodovka informoval p.Lauš, o stave v odchovnom 
jazierku Baračka informoval p. Karaus; 

- o činnosti pretekárskych klubov prívlač a plavaná informoval p. Oslanec; 
- predsedovia ObO informovali o činnosti vo svojich obvodoch za prvý polrok 2018; 

-  stav zarybnenia k 30.6.2018 vyhodnotil p.Kukučka, plán zarybnenia k tomuto 
termínu je splnený. Navyše oproti plánu zarybnenia bol dodaný jalec tmavý, zubáč 
veľkoústy rýchl., amur biely 1 roč.; 

Výbor MsO vzal uvedené informácie na vedomie. 
 

Ad 7.) Predseda MsO informoval o skutočnosti, že RADA SRZ schválila žiadosť MsO 
o odkúpenie „rybničného hospodárstva Kubrica“. Predstavil možné varianty na jeho 
hospodárske využitie. Členovia výboru diskutovali o jednotlivých návrhoch, prezentovali 
svoje návrhy a postoje. 
         Výbor MsO zvolil komisiu pre preberanie „rybničného hospodárstva Kubrica“ do 
majetku MsO v zložení: 

- predseda: Ing. Jozef Lauš 
- členovia: Viktor Kukučka, Miroslav Karaus, Ing. Štefan Vazovan, Ing. Marián Habáň 

 
Ad 8.) Výbor MsO prerokoval žiadosti EQ Horný Váh s.r.o. (rokovanie bolo zahájené už na 
výbore 17.5.2018). Výbor MsO obidve žiadosti schválil. 
 

Ad 9.) Stav čerpania rozpočtu k 30.6.2018 predniesol predseda MsO. Podrobne vysvetlil 
plnenie príjmovej časti rozpočtu a zdôvodnil výdavkovú časť rozpočtu. Upozornil, že  
príjmová časť rozpočtu bola prekročená a dosiahla výšku  105,9% plánovaných príjmov, čo 
predstavuje sumu 11.184.-eur navyše. Tieto prostriedky je možné použiť na investičné účely 
v súlade či už so základnými cieľmi na volebné obdobie, alebo podľa aktuálnej potreby pre 
MsO. Výdavky k 30.6. 2018 predstavujú 54,02 % rozpočtovaných prostriedkov. 

Výbor MsO vzal stav čerpania rozpočtu na vedomie. 
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10.) Rôzne:   

- p. Lauš – navrhol zdôvodnil potrebu určiť správcu RD z radov členov našej organizácie. 
Navrhol poveriť spravovaním rybárskeho domu p. Stanislava Kopunca, člena ObO č.2. 
Výbor MsO návrh schválil. 

- p. Vazovan – upozornil na sťažnosti členov MsO, že revír Trenčianske kaskády nie je 
udržovaný, v jeho okolí je neporiadok po členoch, pobrežné pozemky nie sú pokosené. 

- p. Vincent – uistil výbor MsO, že sa tam pôjdu „pozrieť“ a vykonajú ako ObO č.3, ktorej 
revír patrí do obhospodarovania nápravu. 

- p. Vincent – požadoval vysvetlenie prečo, mu nebolo preplatené PHM, ktoré použil na 
kosenie plôch okolo revírov. 

- p. Lauš – zopakoval rozhodnutie výboru MsO t.j. nevykázanie kosenia pobrežných 
pozemkov ani v jednom zázname o brigádnickej činnosti. Spotreba PHM nebola 
zdôvodnená rozsahom prác na brigádach. 

- členovia výboru opakovane jednotlivo poučili p. Vincenta o spôsobe vykazovania 
brigádnickej činnosti, priznávaní brigádnickych hodín. Upozornili ho, že vlastné hrable, ani 
motyky účastníkov brigády, nie sú technické motorové prostriedky na ktoré môže 
zapisovať dvojnásobok odpracovaných brigádnických hodín hodín. 

- p. Hamaj – navrhol výboru MsO, vypovedať nájomnú zmluvu s Urbariátom D.Súča, 
nakoľko organizácia odkúpi Kubricu a projekt D.Súča je teraz už neaktuálny. Výbor MsO 
vypovedanie nájomnej zmluvy schválil. 

- p. Lauš- navrhol ukončiť zmluvu  na dlhodobo uložené finančné prostriedky v spoločnosti 
Amundi, prostriedky stiahnuť a pripraviť na úhradu podľa kúpnej zmluvy uzatvorenej na 
odkúpenie rybničného hospodárstva Kubrica. Výbor MsO návrh schválil. 

- p. Vincent – vzniesol otázku, prečo je zákaz vjazdu na pobrežné pozemky „Odeva“ revír 
Váh č.8. 

- p. Lauš – objasnil situáciu, že ide o reakciu mesta Trenčín a SVP š.p. na rozsiahly 
neporiadok, ktorý na týchto pozemkoch zanechávajú aj rybári našej MsO. Zoznámil výbor 
MsO  s postupmi, ktoré boli vykonané, aby na predmetnom prístupe bola umiestnená 
dodatková tabuľa „ vjazd členom SRZ povolený.“ Upozornil na to, že musíme začať sami 
od seba..... 

- p. Vincent – navrhol, aby výbor MsO s okamžitou platnosťou odvolal 4 členov rybárskej 
stráže, pretože dňa 26.8.2016 pri výkone svojich oprávnení zneužili svoje právomoci,  
hrubým a špinavým spôsobom porušili česť rybárskej stráže, robili kriminálnu činnosť a sú 
nesvojprávny........Svoje výroky opieral o Rozhodnutie dovolacieho orgánu  - Prezídia Rady 
SRZ. Výbor MsO sa odmietol týmito verejnými osočovaniami na tomto zasadnutí 
zaoberať.... 

- p. Kukučka – navrhol zvýšiť rozpočet na jesenné zarybnenie o 5.000.-eur. Výbor MsO 
návrh schválil. 
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- p.Karaus – zdôvodnil potrebu nákupu úžitkového motorového vozidla pre plnenie 
hospodárskych úloh, ale aj pre potreby rybárskej stráže. Zoznámil členov výboru 
s návrhom na obhliadnuté vozidlo Mitsubischi L-200 Pick-UP r.v. 2012. Vozidlo je 
odporúčané z viacerých ponúk, bola vykonaná jeho obhliadka 3 členmi výboru za účasti 
automechanika ako aj skúšobná jazda. Svoje názory na kúpu tohto vozidla vyjadrilo 6 
členov výboru. Výbor MsO nákup úžitkového motorového vozidla schválil.  

- p.Lauš – vyjadril názor, že sa nestotožňuje s vyjadrením Prezídia Rady SRZ vo veci 
dovolania P.Z. V Rozhodnutí sú uvedené mylné informácie, skreslené skutočnosti, 
nesprávny výklad Zákona č.139/2002 Z.z., § 23, písm.a) v spojitosti s § 16. Hodnotí 
Rozhodnutie, že  je opäť vypracované tendenčne a nevychádza zo Stanov SRZ §8, bod 8, 
písm.f), znehodnocuje prácu orgánov MsO a členov RS. Nakoľko sa jedná už o druhý 
prípad prijatia takéhoto rozhodnutia proti disciplinárnym orgánom MsO, navrhol postúpiť 
celý spis a Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ právnemu zástupcovi organizácie k analýze 
možnosti napadnutia tohto Rozhodnutia v občiansko-právnom konaní..... 

     Výbor MsO tento postup schválil. 

 
Ad 11.) Záver schôdze výboru MsO vykonal predseda. 
 
 
 
                                         


