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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín          

konaného dňa 17.01.2019. 

               Program rokovania výboru MsO SRZ Trenčín dňa 17.01.2019: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
1. Zahájenie                                                                                                                 
2.Prerokovanie zápisnice z poslednej schôdze výboru MsO                            
3. Prerokovanie a schválenie finančných náležitostí                                            
4. Plán zarybnenia na rok 2019                                                                                  
5. Miestny rybársky poriadok, jeho úprava podĺa Zákona č.216/2018               
6. Plán práce MKK na rok 2019                                                                                 
7. Ciele v práci RS na rok 2019                                                                                  
8. Návrh transformácie SRZ –MsO Trenčín                                                              
9. Rozdelenie úloh k príprave MK MsO a určenie delegátov na VČS ObO, 
    usmernenie priebehu a obsahu konania VČS ObO č.1-6                                  
10. Vyhodnotenie inventarizácie majetku MsO k 31.12.2018                             
11.  Prerokovanie návrhu na udelenie vyznamenaní za prácu                            
12. Informácia o priebehu školenia nových členov SRZ                                          
13. Rôzne                                                                                                                         
14. Záver                                                                                                                       
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Poznámka: tajomník MsO prizve na rokovanie výboru zástupcu ObO č.3 
Predsedovia ObO č.1-6 pripravia návrhy na udelenie vyznamenaní , ktoré zdôvodnia. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Účasť:  Lauš, Remenec, Karaus, Kukučka, Šranc, Vazovan, Cintula, Hamaj, Vranák. 
Ospravedlnený: Kulich 
Za MKK: Habáň 
Prizvaní: B. Oslanec, M. Vincent. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Priebeh: 
Ad.1: Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín. 
Program rokovania bol jednomyseľne schválený, bez doplnenia. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru 
MsO zo dňa 13.12.2018, bez pripomienok. 
Hlasovanie:  Za: 9           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 náklady schválil. 
Hlasovanie:     Za:  9           Zdržal sa:  0        Proti:   0  
Ad.4: P. Kukučka a p. Karaus oboznámili výbor s plánom zarybnenia revírov MsO na rok 2019. 
K plánu zarybnenia sa vyjadrili p. Cintula, Vincent, Karaus, Lauš, Vranák. 
Pripomienky sa týkali hlavne, aby plán zarybnenia bol zosúladený s novým zákonom a tiež 
zohľadňoval návštevnosť a množstvá privlastnených rýb z jednotlivých revírov. 
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Plán bude dopracovaný v zmysle Zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve, počtu ulovených rýb 
a návštevnosti, ktorá bude známa po vyhodnotení záznamov o úlovkoch. 
Ad.5: p. Karaus oboznámil výbor s procesom tvorby a obsahom miestneho rybárskeho 
poriadku, ktorý bol schválený ichtyológom Rady SRZ a bude platný pre revíry MsO SRZ 
Trenčín, od r.2019. 
Výbor vzal informáciu na vedomie. 
Ad.6:Predseda MKK p. Habáň oboznámil výbor s plánom práce kontrolnej komisie na r.2019. 
Dôraz kontrol MKK  o. i. bude kladený na činnosť výborov ObO a brigádnickú činnosti, 
oprávnenosť zapísaných počtov brigádnických hodín. Výbor MsO určil predsedom ObO č.-1-6 
oznamovať termíny zasadnutí výborov ObO, ako aj termíny mimoriadnych brigád predsedovi 
MKK.   
Výbor vzal informáciu na vedomie bez pripomienok. 
Ad.7: Vedúci RS p. Karaus predniesol v hlavných črtách základné ciele činnosti RS do 
budúceho obdobia. Upozornil na veľmi malú, až žiadnu aktivitu niektorých členov RS. 
Navrhol, aby RS bola rozšírená o dvoch členov RS, ktorí boli nahlásení na preškolenie 
v r.2018. 
Výbor vzal informáciu na vedomie. 
Ad.8: Výbor prerokoval návrh transformácie SRZ – MsO Trenčín. Tento návrh bol v predstihu 
zaslaný na mailové adresy členov výboru na pripomienkovanie. 
V diskusii k tomuto materiálu sa vyjadrili p. Vincent, Vazovan, Lauš, Cintula, Hamaj, Vranák, 
Kukučka. Po diskusii a objasnení, výbor rozhodol, že prerokovaný materiál bude zverejnený 
na web stránke MsO SRZ Trenčín, aby mohli prebehnúť diskusie zo strany členov MsO, ktorí 
môžu podávať svoje návrhy a stanoviská písomne na adresu MsO-SRZ Trenčín, Legionárska 
č.88, 911 01 Trenčín do konca roku 2019. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.9: Boli rozdelené úlohy na vypracovanie hlavných dokumentov potrebných na MK.       
Kľúč na voľbu delegátov na MK bol stanovený pomerom 1:50, plus výbory a komisie.               
Výbor navrhol delegátov za výbor MsO Trenčín, ktorí sa zúčastnia  na VČS ObO č. 1 ÷ 6. 
Predsedovia ObO boli usmernení a oboznámení s jednotným programom VČS ObO č. 1 ÷ 6, 
ktorým sa majú riadiť rokovania VČS. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.10: Tajomník oboznámil výbor s inventarizáciou majetku MsO SRZ Trenčín, ktorá bola 
ukončená. Výbor vzal informáciu na vedomie. 
Ad.11: Výbor prerokoval a schválil návrhy na udelenie vyznamenaní za prácu v MsO, ktoré 
navrhli predsedovia ObO a výbor MsO.  
Ad.12: Správca členskej základne oboznámil výbor s počtom uchádzačov o členstvo v MsO 
SRZ Trenčín a termínom školenia nových členov. Predbežný termín školenia bol stanovený na 
23.2.2019 a termín skúšok na 9.3.2019 . Priestor konania bude oznámený uchádzačom 
v pozvánke.   Uchádzači o členstvo v MsO SRZ Trenčín, ktorí nemali trvalý pobyt v 
územnej pôsobnosti  MsO Trenčín, neboli odporučení k prijatiu za člena našej organizácie 
a uchádzať o členstvo sa majú u organizácie v ktorej pôsobnosti sa nachádza ich miesto 
trvalého bydliska. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.13: Rôzne: 
Boli prerokované a schválené žiadosti o prerušenie členstva v SRZ, ako aj prestupy z MsO 
Trenčín do inej organizácie, po splnení si a vyrovnaní záväzkov voči MsO Trenčín. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
P. Hamaj a p. Karaus pripomenuli termín zaslania žiadosti o zmenu vrchnej a spodnej miery 
rýb, pokiaľ ich budeme meniť. 
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Výbor prerokoval odkúpenie unimobunky, ktorá je umiestnená na pozemkoch MsO okolo 
revíru štrkovisko Nozdrkovce, bez právneho titulu. Napriek kladným referenciám členov 
výboru ObO č.1 a členov výboru MsO, ktorí vykonali obhliadku objektu, bude na návrh p. 
Cintulu  dodatočne vyhotovená fotodokumentácia tohto objektu.  Kúpno-predajná zmluva 
bude predložená na schválenie  na februárovom zasadnutí výboru.  
P. Karaus zdôraznil, aby členovia výboru reagovali na mailovú komunikáciu a vyjadrili názor 
na riešenie situácii, , ktoré vznikli medzi zasadnutím výboru a vyžadujú okamžité riešenie. 
p. Vranák požadoval revitalizáciu označenia všetkých revírov.  Revírne tabule budú 
vyhotovené pomocou PC techniky a budú ochránené pomocou laminovania. Termín ich 
vyhotovenia bol stanovený do 21.2.2019. 
Výbor prerokoval a zamietol žiadosť p. A. Ch. o vydanie zvláštneho povolenia na r.2019. 
Hlasovanie:  Za: 0           Zdržal sa: 0       Proti: 9 
P. Kukučka informoval výbor o počte odovzdaných, ako aj neodovzdaných povolení na 
rybolov za r.2018. 
Výbor vzal informáciu na vedomie. 
Výbor schválil 4 - člennú komisiu na nákupy  zariadení a prístrojov pre potreby   
pre potreby   MsO SRZ Trenčín, ktoré budú realizované v roku 2019. 
Hlasovanie:  Za: 9           Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor bol oboznámený s disciplinárnym previnením p. P.V. Oznámenie o previnení bolo 
postúpené na DK pri MsO SRZ Trenčín. 
Výbor bol informovaný o stave v odkupovaní zariadenia Kubrica. 
Ad.14: Záver rokovania vykonal predseda MsO. 
 
 
 
 
 
 
 


