
Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ 
                                        dňa 17.5.2018                                                
 
 

                        Program  rokovania výboru MsO SRZ Trenčín  
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
     1. Zahájenie                                                                                                                   
     2. Prerokovanie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru MsO            
     3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a ostatných finančných  
         náležitostí                                                                                                                   
     4. Vyhodnotenie pretekov v love rýb                                                                     
     5. Informácia: 
        - o  priebehu jarného zarybnenia revírov MsO                                                     
        - vedúceho RS o výsledkoch kontrol na pstruhových revíroch                          
        - o jarných úhynoch na revíroch MsO                                                                     
        - predsedu MKK o vykonaných kontrolách za 1.štvrťrok 2018                          
        - predsedu MKK o priebehu výročnej ČS ObO č.3                                               
          Plán práce MKK na rok 2018                                                                                                                                           
     6. Stav čerpania rozpočtu MsO za 1.q/2018                                                            
     7. Prerokovanie a prijatie cieľov v práci výboru MsO na rok 2018                     
     8. Prerokovanie a prijatie dodatkov k „Smernici pre plánovanie a 
         hospodárenie s finančnými prostriedkami“ a k „Organizačnému poriadku 
         MsO SRZ Trenčín“                                                                                                     
     9. Prerokovanie žiadosti EQ Horný Váh s.r.o.                                                         
    10. Určenie komisie pre výber dodávateľa na vybavenie kancelárii  
          nábytkom v rybárskom dome,  Legionárska č. 88, nákup podlahových krytín         
     11. Rôzne                          
     12. Záver     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Poznámka: 
Predsedovia ObO č.1- 6 prinesú ku kontrole a odovzdajú brigádnické listy za brigády 
vykonané do 10.5.2018. Brigádnické listy za ObO č.3 zabezpečí hlavný hospodár MsO SRZ. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Účasť: Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Šranka, Hamaj, Vraňák, Karaus, Cintula, Vazovan 
Za MKK: Habáň 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
  
 Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO SRZ. Výbor MsO SRZ neschválil prítomnosť p. 
D.Vincenta na svojom zasadnutí. 
Hlasovanie: Za prítomnosť:   0            Zdržal sa: 1            Proti prítomnosti: 10 
 
Výbor MsO SRZ jednohlasne schválil program rokovania. 
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Ad2.) Zápisnicu z posledného rokovania výboru MsO prečítal tajomník MsO, k textu zápisnice 
neboli vznesené žiadne pripomienky.          
        Hlasovanie: Za: 11                Zdržal sa: 0              Proti: 0 
 
Ad3.) Výbor MsO prerokoval a schválil preplatenie došlých faktúr za násady rýb, služby, 
drobné nákupy spojené s rozvojom, údržbou zariadení a ochranou revírov. 
Hlasovanie:  Za:  11                  Zdržal sa: 0              Proti: 0 
 
Výbor MsO neschválil preplatenie dvoch nákupov PHM ObO č.3, nakoľko tento nákup nebolo 
možné zdokumentovať s rozsahom prác uvedených v brigádnych  listov, pokladničné doklady 
nesúhlasili časovo s termínmi brigád.... 
 Hlasovanie: Za: 11                 Zdržal sa:  0                Proti:  0 
 
Ad 4.) Predsedovia ObO vykonali vyhodnotenie pretekov, ktoré zabezpečovali: 
            Štrkovisko Bodovka, preteky žien a dievčat Jazierko, detí štrkovisko Nemšová, detí VN  
Svinná, preteky funkcionárov MsO štrkovisko Nemšová. 
Všetky preteky boli zorganizované a zabezpečené na dobrej úrovni. Výbor MsO pozitívne 
hodnotí, že jednotliví organizátori venovali zvýšenú pozornosť hľadaniu sponzorov, 
predovšetkým na preteky detí, čo sa aj prejavilo v početných a hodnotných cenách na týchto 
pretekoch. 
 
Ad 5.) Informácie: 
 -o priebehu jarného zarybnenia predniesol hlavný hospodár. Všetky dodávky násadových 
rýb boli splnené podľa Plánu zarybnenia na rok 2018. 
-o výsledkoch kontrol rybárskou strážou informoval vedúci RS. Upozornil, že kontrolnú 
činnosť vykonáva len pár jednotlivcov, väčšina členov RS sa do kontrol nezapája, nepodáva 
hlásenia o vykonaných kontrolách tak, ako táto povinnosť vyplýva z upresnení na pracovných 
poradách RS a všeobecne, dlhodobo zaužívaných praktík. Predsedníctvo výboru odsúhlasilo 
postúpenie 2 prípadov porušenia zákona č.139/2002 Zúz. na riešenie disciplinárnej komisii 
pri MsO. 
 - analýzu jarných úhynov kapra rybničného vykonal predseda MsO. Zoznámil výbor 
s celkovými úhynmi na jednotlivých revíroch,  a zoznámil so spôsobom uplatnenej 
reklamácie u dodávateľa. Upozornil na zvýšenú pozornosť pri jesennom kŕmení kapra 
rybničného, správne určenie obsádky niektorých kaprových revírov, ale aj na príčiny rušenia 
kaprov z hybernácie ako sú zimné športy na zamrznutej hladine a zvýšená koncentrácia 
jedovatých látok následkom hnilobných procesov na dne.  
-predseda MKK zoznámil výbor MsO s vykonanými kontrolami za 1.štvrťrok 2018 Plánom 
práce MKK na rok 2018. 
-predseda MKK zoznámil výbor MsO so zápisnicou o priebehu kontroly počas výročnej 
členskej schôdzi ObO č.3. Týmto dokumentom sa bude výbor MsO ďalej zaoberať. 
 
Ad 6.) Predseda MsO zoznámil výbor s stavom plnenia a čerpania rozpočtu MsO na rok 2018. 
K 31.3. 2018. Výnosy  na 89,67%. Náklady na 6,3%. 
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Ad7.)  Výbor MsO po prerokovaní, zapracovaní pripomienok a pozmeňujúcich návrhov 
schválil „ Základné ciele v práci výboru MsO SRZ Trenčín na volebné obdobie 2018-2021“. 
(Dokument je zverejnený na web stránke srztrencin.sk v časti „Oznamy- rôzne“.) 
 Hlasovanie:   Za: 11          Zdržal sa: 0               Proti:  0 
 
Ad 8.) Výbor MsO prerokoval a schválil:  
 Dodatok č.2 k Organizačnému poriadku SRZ – MsO Trenčín 
 Dodatok č.1 k Smernici pre plánovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami 
Hlasovanie:   Za:  11            Zdržal sa: 0           Proti:  0 
 
Ad 9.)  Výbor MsO prerokoval žiadosť a návrh zmluvy s EQ Horný Váh s.r.o. Rokovanie odročil 
na nasledujúcu schôdzu výboru konanú v mesiaci júl 2018. 
Hlasovanie:   Za:  9             Zdržal sa:  0              Proti: 2 
 
Ad 10.)  Výbor určil komisiu na výber dodávateľa kancelárskeho nábytku a nákup 
podlahových krytín do objektu Legionárska č. 88, Trenčín v zložení: 
Predseda: Ivan Remenec 
Členovia: Viktor Kukučka, Peter Šranc, Marian Habáň 
Hlasovanie:  Za:  11         Zdržal sa: 0           Proti:  0 
 
Ad 11.) Rôzne: 
- p. Lauš: zoznámil členov výboru s ponukou obce Mníchova Lehota na využívanie vodných 

plôch na Rakoveckom potoku. Výbor odporučil vykonať dňa 23.5.2018 obhliadku miesta 
a vstúpiť do jednania so starostom obce; 

- p. Karaus: vzniesol požiadavku vybaviť RS novým člnom ( nafukovacím) pre ich potreby. 
Potrebu odôvodnil, tým že súčasný čln, ktorý využíva RS je nestabilný, môže prepravovať 
obmedzený počet osôb (max.3), nezodpovedá požiadavkám na spoľahlivý výkon 
oprávnení RS na rieke Váh; 

- p. Vraňák: vyslovil požiadavku na preúčtovanie člnu, ktorý v súčasnosti využíva RS pre 
potreby ObO č.6; 

- p. Šranc: Informoval o stave vo výdaji povolení na rybolov na rok 2018 a vývoji členskej 
základne; 

- p. Cintula: informoval sa o prenájme vodnej plochy Bobot, odkúpení podielov v Urbariáte 
Trenčianske Stankovce; 

- p. Sokol: informoval o príprave súťaží v plávanej ktoré budú  18.-20.5. na kanáli pod VET; 
- p. Karaus: požiadal o dodávku 5m3 kamennej drte na úpravu terénu okolo odchovného 

jazierka Trenčianske Teplice a úpravu terénu okolo objektu ObO č.5 na Enkláve. 
     Hlasovanie:        Za: 10          Zdržal sa:  1              Proti:  0 
          
 
Ad 12.) Schôdzu výboru MsO ukončil predseda MsO o 20.30 hod. 
 


