
 

 

 

Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín dňa             

15.2.2018 

 

 

                                                        Program 
                        rokovania výboru MsO SRZ Trenčín dňa 15.2.2018. 
 

 
 

1. Zahájenie                                                                                                                                Lauš 
2. Prerokovanie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru  MsO SRZ                 Remenec 
3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a ostatných finančných náležitostí          Lauš 
4. Prerokovanie a schválenie materiálov pre mestskú konferenciu:                               Lauš 
   - zoznámenie s podanými návrhmi na kandidátov do výboru MsO SRZ                      Lauš 
   - program konania mestskej konferencie                                                                          Lauš 
    - plán práce výboru MsO na rok 2018                                                                               Remenec 
    -  prerokovanie návrhu plánu zarybnenia na rok 2018                                                    Kukučka                                       
    - správa o hospodárení MsO SRZ za rok 2017                                                                  Lauš 
    - príprava návrhu uznesenia z mestskej konferencie                                                      Remenec 
5.  Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2017                                            Lauš    
6.  Prerokovanie a schválenie jarných výlovov                                                                     Kukučka 
7.  Informácia o stave výdaja povolení na rybolov v roku 2018                                         Šranc  
8. Rôzne                                                                                                                                       Lauš                                                                                        
 9. Záver                                                                                                                                       Lauš 
 

Pozn.: predsedovia ObO  prinesú na rokovanie výboru MsO: 
- Prezentačné listiny prítomných na VČS svojich ObO 
- Podpísané petičné hárky „Petície za záchranu.......“ (okrem ObO ,ktoré už hárky 

odovzdali) 
- prijatý návrh uznesenia na VČS ObO odovzdajú v určenom termíne tajomníkovi MsO 

SRZ 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Po skončení rokovania výboru MsO bude zahájené zasadnutie odvolacieho orgánu II.stupňa 
( výboru MsO) vo veci odvolania P.Zemka voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie. 
 
Upozornenie: do 15.2.2018 je termín na odovzdanie návrhov na kandidátov do výboru MsO 
SRZ Trenčín (Čl.4, bod 1, Volebného poriadku SRZ)  
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Prítomní:  Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Malík, Klas, Šranc, Chlpek, Hamaj, Riška, Cintula 
Za MKK: Habáň, Fusek, Žídek 
Hostia: Vranák Zdenko – predseda ObO č.6 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Ad 1. Zahájenie vykonal predseda MsO 
 
Ad 2.) Zápisnicu z rokovania poslednej schúdze výboru predniesol tajomník MsO. K textu 
zápisnice neboli vznesené pripomienky 
Hlasovanie:     Za:  11            Zdržal sa: 0         Proti: 0 
 
Ad 3.) Výbor prerokoval a schválil došlé faktúry a ostatné finančné náležitosti bez 
pripomienok 
Hlasovanie:     Za:11            Zdržal sa: 0        Proti: 0 
 
Ad 4.) Výbor prerokoval a schválil materiáli na mestskú konferenciu: 

- predseda MsO zoznámil členov výboru s návrhmi na kandidátov, ktoré výbor boli 
podané do termínu dnešnej poslednej schôdze výboru MsO pred mestskou 
konferenciou: 
do výboru MsO SRZ Trenčín kandidujú:  
Ing.Bohuš Cintula - ObO č.4, Miroslav Hamaj- ObO č.4,  Miroslav Karaus -ObO č.5, 
Pavol Kulich -ObO č.1, Viktor Kukučka - ObO č.4, Ing. Jozef Lauš -ObO č.1, Ing.Andrej 
Masaryk-ObOč.1, Ivan Remenec -ObO č.5,  Eduard Riška-ObO č.2, Ing. Peter Šranc-
ObO č.1, Zdenko Vranák-ObO č.6 
do kontrolnej komisie kandidujú: 
Slavomír Ďurikovič-ObO č.4,Štefan Fusek-ObO č.3,Ing. Marián Habáň-ObO č.1,  
Ing. Jozef Žídek-ObO č.2 

- tajomník MsO zoznámil členov výboru s návrhom plánu práce na rok 2018. Návrh 
plánu práce bol doplnený, konkretizovaný 
Hlasovanie: Za: 11        Zdržal sa: 0       Proti:  0 

- predseda MsO zoznámil výbor so „Správou o hospodárení za rok 2017“ 
- hlavný hospodár predniesol „Návrh plánu zarybnenia na rok 2018“, ktorého obsahom 

je zarybnenie revírov 13 druhmi rýb rôznych vekových kategórii v hodnote 78.370.- 
eur pre vody kaprové a 6.550.-eur pre vody pstruhové. Výbor odsúhlasil, že hmotnosť 
násady K-3 musí byť minimálne 2,00kg/ks. 
Hlasovanie:  Za:  11          Zdržal sa:   0            Proti: 0 
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- tajomník MsO predniesol „Návrh uznesenia z mestskej konferencie“. Výbor prijal 
zásadu, že všetky body uznesení z ObO č.1-6, ktoré majú schvaľovať delegáti mestskej 
konferencie budú do návrhu uznesenia z mestskej konferencie  zapracované. Delegáti 
rozhodnú hlasovaním o jednotlivých bodoch uznesenia. Návrh uznesenia dopracuje 
tajomník MsO. 
 

Ad 5.)  Predseda MsO prečítal účtovnú závierku MsO zostavenú k 31.12.2017. Výbor účtovnú 
závierku schválil. 
               
Ad 6.) Predsedovia ObO predložili požiadavky na jarné výlovy rýb z odchovných pstruhových 
potokov a výlov kapra rybničného z chovného revíru Trenčianske Teplice. Hospodár MsO 
spracuje výlovy a odošle ichtyológovi Rady SRZ. 
 
Ad 7.) Informáciu o stave výdaja povolení na rybolov v r.2018 predniesol správca členskej 
základne. K 15.2.2018 z celkového počtu 2452  členov,  vykonalo platbu 1286 členov čo 
predstavuje 52,45% a povolenie na rybolov si prevzalo 1005 členov čo predstavuje  41%. 
 
Ad 8.) Rôzne: 
 
-p. Riška požiadal členov výboru, aby v budúcnosti si preberali schválené finančné náležitosti 
včas, tak, aby mohli byť v danom mesiaci, ale aj roku zaúčtované. 
 
- p. Šranc informoval výbor o žiadostiach na prerušenie členstva a žiadostiach o prestup  
k MsO SRZ Trenčín. Výbor MsO uvedené žiadosti schválil. 
 
- p.Klas požiadal predsedu MKK o zaslanie zápisnice z kontrol, ktoré vykonala komisia u ObO 
č.3. Informoval o bágrovaní pri Váhu. 
 
- p.Vranák informoval o preberaní objektov a majetku ObO č.6 od bývalých členov výboru. 
Hodnotil, že pri preberaní boli problémy, nebola ochota odovzdávajúcich o riadnu 
spoluprácu a časť náradia bola neúplná, poškodená (krovinorezy....) Požiadal výbor MsO 
o uvoľnenie finančných prostriedkov na nákup náradia, opravy zariadení s čím vyjadril výbor 
MsO súhlas. 
    Hlasovanie:   Za: 11           Zdržal sa:  0              Proti:  0 
- p. Lauš požiadal predsedu MKK, aby v súčinnosti s pokladníkom vykonali kontrolu 
nakúpeného DHIM na ObO č.6, spracovali jeho súpis do konca mesiaca február 2018. Vyzval 
bývalého predsedu ObO č.6, aby vrátil EC-1KWA a 1.000 l nádrž na palete s košom na 
rybársky dom. 
 
- p. Chlpek oznámil, že nejaké veci má ešte v aute, 1.000 l nádrž praskla a EC nevie kde je.... 
 
- p. Lauš zoznámil so žiadosťou člena D.Z. o vydanie zvláštneho povolenia na lov rýb v roku 
2018. Zoznámil výbor so skutočnosťami, že menovaný bol disciplinárne riešený za priestupky 
v roku 2016,2017 a neodporučil vydanie zvláštneho povolenia. 
Hlasovanie:   Za:  8                         Zdržal sa: 2                  Proti:   1 



 
 
-p. Lauš predniesol návrh na udelenie odznaku I.stupňa Ing. Vazovan Š. a udelenie čestného 
členstva MsO SRZ Trenčín P. Malíkovi, pri ich odchode z funkcii, ktoré vykonávali dlhoročne. 

Hlasovanie:   Za:    9      nehlasovali : 2 
 
Ad 8.) Záver vykonal predseda MsO. 
 
 
 
Zasadnutie disciplinárneho orgánu II.stupňa: 
Výbor MsO ako disciplinárny orgán II.stupňa zamietol odvolanie P.Z. voči rozhodnutiu 
disciplinárnej komisie pri MsO SRZ Trenčín ako nedôvodné. 
 
  
 


