
 

 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO RZ dňa 20.9.2018 

 

                                                                Program 
                                 rokovania výboru MsO SRZ Trenčín  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
1 . Zahájenie                                                                                                    
2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru             
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a  
    finančných náležitostí                                                                                
4. Výberové konanie na dodávateľa jesennej násady  
     kapra rybničného, rozdelenie násad, obstaranie a rozdelenie 
     krmiva pre zazimovanie kapra rybničného                                           
5. Informácia u masívnom úhyne zubáča veľkoústeho  
    a ostatných druhov rýb na VN Svinica                                                    
6. Určenie komisie pre výdaj povolení, skúšobnej 
    komisie  na rok 2019, organizačné pokyny k inventarizácii 
    majetku, určenie komisie na rušenie materiálu                                                                                                 
7. Organizačné pokynu k príprave informátora Petrov zdar,                            
    určenie  obsahu a redakčnej rady 
    Prestávka  10 minút 
8. Prerokovanie správ MKK o priebehu VČS ObO č.3 a kontrole                                                                                                
      brigád ,oprávnenosti požiadavky na preplatenie PHM p. D.V.       
9. Organizačné pokyny k výlovu odchovného jazierka Baračka                        
10. Prerokovanie návrhu o podnikaní MsO SRZ v súlade s § 4, bod 6 
    Stanov SRZ                                                                                                             
11. Prerokovanie stanoviska výboru MsO ku:                                                      
      . Právnemu rozboru súladu Stanov SRZ a Volebného poriadku 
      . Právnemu rozboru Rozhodnutia prezídia SRZ vo veci 
        disciplinárneho konania  
      . Opätovná žiadosť na Sekretariát RADY SRZ o poskytnutie 
        dokumentácie potrebnej k preberaniu zariadenia Kubrica (prvá odovzdaná 26.6.) 
12.  Prerokovanie sťažnosti SVP š.p. a členov SRZ na nelegálne stavby  
        na pobrežných pozemkoch revírov Váh č.8 a štrkovňa Nozdrkovce          
13. Príprava a realizácia opatrení  na záchranu rýb pri mimoriadnych 
      situáciach v revíroch MsO Trenčín – výklad s diskusiou                               
14. Rôzne                                                                                                                     
15. Záver                                                                                                                    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Prosím členov výboru, aby sa pripravili na skutočnosť, že rokovanie bude prebiehať časovo dlhšie. 
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Účasť:  Lauš, Remenec, Kukučka, Karaus, Hamaj, Cintula, Vazovan, 
Ospravedlnení:  Šranc, Kulich 
Za MKK:  Habáň 
Prizvaný:  Oslanec  
 
Ad 1.) Rokovanie výboru MsO zahájil predseda MsO. Po zahájení vystúpili viacerí členovia výboru 
MsO a upozornili, na skutočnosť, že si neprajú, aby D.V. sa zúčastňoval rokovaní výboru MsO, 
nakoľko nebol legitímne zvolený za člena výboru MsO a o poslednom výbore MsO, na ktorom bol 
prítomný, nepravdivo informoval, napádal a osočoval členov výboru po sociálnych sieťach. 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu. 
Hlasovanie :    Za neúčasť:    6                Zdržal sa:  1          Proti: 0                   
 Predsedajúci vyzval  D.V., ktorý nie je členom výboru MsO,  aby opustil rokovaciu miestnosť. 
Program rokovania výboru MsO bol jednohlasne schválený. 
Ad2.) Zápisnicu z rokovania posledného výboru predniesol tajomník MsO. Zápisnica bola jednohlasne 
schválená, požiadavka na volenie overovateľov zápisnice bola schválená. 
Ad 3.) Predseda MsO predkladal jednotlivo došlé faktúry za nákupy tovaru, materiálu potrebného pre 
zabezpečenie chodu organizácie, osobné a cestovné náklady. Výbor predložené finančné náležitosti 
schválil. 
Hlasovanie:    Za:  7                        Zdržal sa: 0            Proti: 0 
Ad 4.)  Výberové konanie na dodávateľa jesennej násady kapra rybničného riadil hlavný hospodár. 
Boli predložené 4 cenové ponuky od dodávateľov. Výbor MsO vybral dodávateľa „ Rybnikářství 
Pohořelice a.s.“ Výbor určil komisiu na preberanie násady: Remenec, Karaus,Kukučka, Habáň. 
Predseda MsO upozornil, aby komisia dôsledne dohliadla na veľkosť násadových rýb, ktorých 
hmotnosť musí byť najmenej  2kg/ks. 
Hlasovanie:   Za: 7                   Zdržal sa:  0                 Proti: 0 
Ad 5.)  Informáciu o masívnom úhyne zubáča veľkoústeho vo VN Svinica, prijatých opatreniach, 
a likvidácii následkov úhynu podali predseda MsO a predseda ObO č.6. Výbor MsO schválil 
uzatvorenie zmlúv o dielo s členmi, ktorí sa najviac podieľali na likvidácii následkov tejto mimoriadnej 
situácie. 
Hlasovanie:  Za:  7                 Zdržal sa:    0               Proti: 0 
Ad 6.)  Výbor určil jednotlivé komisie tekto: 
-komisia na výdaj povolení: Remenec, Šranc, Kukučka, Kukučková 
- skúšobná komisia: Remenec, Karaus, Šranc, Cintula 
- inventarizačná komisia a komisia na rušenie materiálu: Remene, Kukučka, Habáň 
Hlasovanie:    Za:  7               Zdržal sa:  0             Proti: 0 
Ad 7.) Predseda MsO navrhol  obsahovú štruktúru spravodaja“ Petrov zdar“. Výbor MsO schválil 
časový harmonogram jeho prípravy a hlavného koordinátora prípravy ako aj redakčnú radu. 
Hlasovanie:   Za:  7             Zdržal sa:    0              Proti:  0   
Ad 8.) Správu o priebehu VČS ObO č.3 predniesol predseda MKK. Výbor berie na vedomie, že 
v priebehu VČS došlo opakovane k porušeniu Stanov SRZ aj Volebného poriadku. 
Zdôvodnenie neoprávnenosti požiadavky na preplatenie nákladov na PHM počas brigádnickej 
činnosti u ObO č.3 predniesol predseda MKK. Výbor zobral  správu na vedomie. 
AD 9.)Zámysel zlovenia odchovného jazierka Baračka predložil podpredseda MsO. Výbor MsO  vzal na 
vedomie  organizačné pokyny a požiadavky na materiálne a personálne zabezpečenie výlovu. 
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Ad 10.) V súvislosti s odkúpením „rybničného hospodárstva Kubrica“, zdôvodnil a predložil predseda 
MsO návrh na živnostenské podnikanie .  Výbor MsO v súlade so Stanovami SRZ § 4,odst.6 a § 26, 
odst.9 na zabezpečenie hospodársko-obchodnej činnosti podnikateľskej povahy poveril štatutárov 
MsO vykonať ohlásenie živnostenského podnikania pre právnickú osobu: Slovenský rybársky zväz-
mestská organizácia Trenčín, Legionárska č. 88. 
Hlasovanie:            Za: 7               Zdržal sa:  0               Proti: 0 
Ad 11.) Predseda MsO informoval o splnení úlohy, ktorú dostal na poslednom výbore MsO, „dať 
vykonať právne rozbory rozhodnutia Prezídia Rady SRZ a súladu Stanov SRZ s Volebným poriadkom. 
Informoval o znení týchto rozborov. Navrhol výboru MsO s využitím týchto rozborov odoslať 
„Stanovisko výboru MsO....“ tajomníkovi SRZ na jeho „Výzvu.......“. Výbor MsO text Stanoviska 
schválil. 
Hlasovanie:  Za:  6                   Zdržal sa:  0            Proti:  1 
Ostatné oblasti, ktoré mali byť v tomto bode prerokované, boli zdôvodnené ako neopodstatnené, 
preto sa nimi výbor MsO nezaoberal. 
Ad 12.) Podpredseda MsO predniesol sťažnosti SVP š.p., ale aj členov našej organizácie na budovanie 
nelegálnych stavieb (rôznych prístreškov, búd...apod.) v okolí revírov, ktoré obhospodarujeme. Jedná 
sa o Váh č.8 – odeva, tzv Ivanovský kút, štrkovisko  Nozdrkovce............ Vyzval zodpovedných 
funkcionárov za jednotlivé revíry, aby prijali opatrenia na zastavenie výstavby týchto zariadení a ich 
likvidáciu... 
Výbor MsO vzal informáciu a požiadavku na vedomie, identifikuje vlastníkov pozemkov na ktorých sú 
predmetné stavby , a spôsob ich likvidácie prerokuje  s vlastníkmi pozemkov. Vyzve členov, ktorý 
tieto zariadenia vystavali, aby ich odstránili.... 
Ad 13.) Predseda MsO  zovšeobecnil skúsenosti s úhynu rýb na VN Svinica, vykonal výklad 
o organizačnej a materiálnej pripravenosti na mimoriadne situácie súvisiace s extrémnym suchom. 
Ad14.)  Rôzne: 
Ing. Habáň- informoval o stave vlastníkov pozemkov pri vybraných revíroch, ktoré obhospodaruje 
MsO TN. Výbor MsO poveril p.Habáňa, aby pripravil návrhy zmlúv na odkúpenie vybraných 
pozemkov. 
 p. Karaus - navrhol , aby pre služobné úžitkové vozidlo bola poskytnutá finančná záloha vo výške 
100.-eur.   Výbor MsO požiadavku schválil. 
p. Vranák -  požiadal o uvolnenie finančných prostriedkov na opravu podlahy v hospodárskych 
objektoch . p Karaus prisľúbil, že sa pokúsi potrebný materiál zabezpečiť sponzorsky, za čo mu 
predseda MsO poďakoval. 
p. Hamaj – požiadal pre výlov p.p. o poskytnutie vylovovacieho agregátu pre lovnú skupinu. Agregát 
mu vydá tajomník 27.9.. Informoval výbor o priebežných meraniach teploty vody v mesiaci august-
september na obhospodarovaných revíroch. Nvrhol, aby rokovania výboru MsO prebiehali každý 
mesiac. Jeho návrh podporil Ing. Cintula. 
p.Lauš – navrhol, aby sa plán práce na rok 2018 už nemenil, nakoľko bol schválený MK, ale aby 
v mesiaci október bolo zvolané mimoriadne zasadnutie výboru MsO. Výbor s týmto návrhom súhlasil.  
Požiadavku na mesačné konanie výborov MsO je potrebné vzniesť pri spracovávaní plánu práce na 
rok 2019.     
 Ing. Cintula: zdôvodnil pripravované rozhodnutie RADY SRZ o zvýšení cien zväzových kaprových 
povolení o odvodov z členského...... 
                 O vystúpenie na výbore MsO požiadal p. Eduard Riška. Výbor MsO jeho požiadavku schválil. 
Hlasovanie:   Za :  5                  Zdržal sa :  0             Proti: 2 
       P. Riška informoval výbor MsO o dôvodoch svojej abdikácie ku dňu 1.6.2018 na všetky funkcie 
v SRZ. Výbor MsO jeho zdôvodnenie vzal na vedomie. 
Ad 15.) Záver rokovania vykonal predseda MsO. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

                        


