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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 

konaného dňa 21.02.2019. 

Program rokovania výboru MsO SRZ Trenčín dňa 21.02.2019: 

1. Zahájenie 
2. Prerokovanie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru  MsO SRZ 
3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a ostatných finančných náležitostí 
4. Korekcie návrhu rozpočtu MsO SRZ na rok 2019 
5. Účtovná závierka za r.2018, správa o hospodárení, daňové priznanie 
5. Vyhodnotenie plnenia uznesenia prijatého na MK v r. 2018 
6.  Tvorba návrhu uznesenia na MK 
      - plán práce na rok 2019 
 7.  Informácia delegátov o priebehu VČS ObO 
8. Schválenie plánu zarybnenia 
9. Rôzne 
10. Záver 
 

 
    Na úvod zasadnutia budú pozvaní p. Sámela, Ďudák, ktorí predložia harmonogram prípravy 
pretekov Trout Union Cup v love rýb na prívlač ( Vlára) a požiadavky na zabezpečenie pretekov zo 
strany MsO SRZ Trenčín. 
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc, Vazovan, Cintula, Hamaj, Vranák, Kulich. 
Za MKK: Habáň. 
Prizvaní: B. Oslanec, Sámela, Ďuďák. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Priebeh: 
Ad.1: Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín. 
Program rokovania bol jednomyseľne schválený, bez doplnenia. 
Hlasovanie:  Za: 10           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
p. Sámela a p. Ďuďák oboznámili výbor s požiadavkami na technické a personálne zabezpečenie 
medzinárodného preteku prívlačiarov, ktoré budú na rieke Vlára. K organizácii preteku sa vyjadrili p. 
Kukučka, Lauš, Vazovan, Hamaj a p. Karaus, ktorý bol zároveň výborom MsO SRZ Trenčín ustanovený 
za garanta preteku. p. Sámela bude priebežne informovať p. Karausa s požiadavkami a najmä 
s dohodnutou garanciou včasného finančného zabezpečenia preteku zo strany sponzorov. 
Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo 
dňa 17.01.2019, bez pripomienok. 
Hlasovanie:  Za: 10           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.3: Predseda MsO podrobne zoznámil výbor s došlými faktúrami a drobnými nákupmi spojenými so 
zabezpečovaním chodu organizácie. Výbor MsO predložené finančné náležitosti schválil. 
Hlasovanie:     Za: 10           Zdržal sa: 0        Proti:  0  
Výbor schválil preplatenie zmlúv o dielo za január a február. 
Hlasovanie:     Za: 10           Zdržal sa: 0        Proti:  0  
Ad.:4: Výbor prerokoval a upravil položky v rozpočte MsO SRZ Trenčín. Ku korekcii rozpočtu sa 
vyjadrili p. Lauš, Šranc, Karaus, Habáň, Cintula. Takto upravený rozpočet bude navrhnutý na 
schválenie delegátom MK. 
Ad.5: Predseda MsO zhodnotil plnenie uznesenia z MK a možno konštatovať, že uznesenie je splnené. 
Ad.6: Tajomník prezentoval návrh uznesenia na MK, do ktorého obsahu boli zapracované uznesenia 
z jednotlivých VČS ObO 1÷6. K návrhu uznesenia sa vyjadrili p. Lauš, Karaus, Cintula, Vranák. 
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Upravený návrh uznesenia a plán práce MsO, bude ešte prerokovaný a doplnený na mimoriadnom 
zasadnutí výboru v mesiaci marec, ktoré bude pred konaním MK.  
Ad.7: Určení delegáti, ktorí sa zúčastnili na VČS ObO č. 1÷6, oboznámili výbor s priebehom týchto 
VČS. Výbor zobral informácie na vedomie. 
Ad.8: p. Kukučka a p. Karaus   odprezentovali návrh plánu zarybnenia, ktorý bude predložený na 
schválenie MK. K návrhu sa vyjadrili p. Lauš, Habáň, Cintula, Ďuďák, Vazovan. Návrh zarybnenia bol 
schválený, pričom jednotlivé položky a druhy rýb sa v prípade potreby upravia v závislosti na 
finančnom naplnení rozpočtu. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0      Proti: 1 
Ad.9: Správca členskej základne oboznámil výbor so žiadosťami o prestup z iných organizácii do MsO 
SRZ Trenčín. Po prerokovaní a zdôvodnení prestupov boli žiadosti schválené. 
Hlasovanie:  Za: 10           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
p. Šranc vyzval predsedov ObO, aby zaslali zoznamy schválených delegátov na MK. 
P. Kukučka informoval výbor o povinnosti a termíne nahlásenia prípadných žiadostí o povolenie 
udelenia výnimiek v love rýb na revíroch MsO. (Lov z člnov na revíroch s výmerou menšou ako 10ha a 
lov na dierkach.) K problematike sa vyjadrili p. Lauš, Cintula, Ďuďák. Výnimky v love rýb výbor 
neschválil. 
Hlasovanie:  Za: 0           Zdržal sa: 0       Proti: 10 
P. Kukučka informoval výbor o záujme bývalých členov MsO SRZ Trenčín z Moravy, o členstvo v našej 
MsO. Výbor bude jednotlivé žiadosti iných štátnych príslušníkov, alebo členov mimo pôsobnosti MsO, 
posudzovať individuálne. K návrhu sa vyjadrili p. Hamaj, Vazovan, Vranák, Ďuďák, Remenec, Karaus, 
Lauš. 
Individuálne bude výbor MsO posudzovať aj predaj celoročných povolení na rybolov v revíroch MsO 
SRZ Trenčín. 
Hlasovanie:  Za: 10           Zdržal sa: 0     Proti: 0 
Predseda oboznámil výbor s obsahom kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj objektu (unimobunky) 
v revíre Nozdrkovce, ktorá bude pre potreby ObOč.1  v budúcnosti slúžiť ako hospodársky objekt. 
K zmluve sa vyjadrili p. Karaus, Cintula, Lauš. 
Výbor prerokoval a schválil kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj unimobunky v hodnote 200€, ktorá 
sa nachádza v revíre Nozdrkovce. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 1      Proti: 0 
P. Vranák požiadal o zakúpenie podkladového materiálu na úpravu terénu pri hospodárskych 
objektoch, v revíre VN Svinica. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0      Proti: 1 
p.Lauš zoznámil výbor MsO so svojou abdikáciou na funkciu predsedu ObO č.1 a predstavil 

novozvoleného predsedu ObO č.1, Ing. Branislava Ďudáka. 

Ad.10: Záver rokovania vykonal predseda MsO SRZ Trenčín. 
 
 
 
 

 
 
 


