-1Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru SRZ - MsO Trenčín konaného
dňa 28.5.2020.

Program:
1. Zahájenie
2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania výboru MsO.
3. Schválenie preplatenia došlých faktúr, drobných nákupov
na zabezpečenie chodu organizácie.
4. Stav čerpania rozpočtu za 1.Q/2020.
5. Úprava plánu práce MsO na rok 2020.
6. Úprava plánu brigádnickej činnosti na jún - júl – august.
7. Pokyny k príprave a vykonaniu mestskej konferencie.
8. Informácie:
- Vedúceho RS o výsledkoch kontrol.
- Ing. Habáň o stave v odkupoch pozemkov.
- Ing. Šranc o stave členskej základne a výdaji povolení.
9. Návrh opatrení v súvislosti s poklesom vodnej hladiny vo
VN Baračka a Enkláva
10. Preventívne opatrenia pri poklese vodných hladín a zvýšenej teploty vôd v revíroch MsO.
11. Rôzne
12. Záver
Účasť: p.Lauš, Vranák, Remenec, Šranc, Kukučka, Hamaj, Vazovan, Oslanec.
Za MKK:M. Habáň,
Prizvaní: D. Vincent, Karaus, Masaryk.
Priebeh:
Ad.1: Rokovanie výboru otvoril a viedol predseda SRZ - MsO Trenčín.
Prítomní na zasadnutí sú podpísaní na prezenčnej listine.
Program rokovania bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo
dňa 30.04.2020.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ad.3: Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu
organizácie a ObO pri MsO.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ad.4: Predseda podrobne formou prezentácie oboznámil výbor so stavom čerpania rozpočtu MsO za
I.Q/2020. Výbor vzal informáciu na vedomie.
Ad.5: Tajomník predložil výboru návrh plánu práce výboru MsO na rok 2020. Bola vykonaná úprava.
Konečný návrh plánu práce bude prerokovaný na júnovom zasadnutí výboru, ktoré po dohode bude
presunuté na 25.6.2020 o16.hodine.
Ad.6:Hlavný hospodár oboznámil výbor zo zmenami v termínoch brigád. Zmeny budú zverejnené na
webovej stránke MsO. Jesenné termíny brigád ostávajú tak, ako boli zverejnené v periodiku Petrov
zdar.
Ad.7:Predseda vydal pokyny na vykonanie MK, ktorá bude dňa 27.6.2020 o 9.hodine v reštaurácii
Perla. Každý predseda, zabezpečí účasť zvolených delegátov na MK, prípadne ich náhradníkov,
pretože MK bude rozhodovať o dôležitých veciach. Termín MK bude zverejnený na webovej stránke
MsO.
Ad.8: Vedúci RS informoval výbor o činnosti. Poukázal na neetický lov pstruhov a lov bez povolenia
na pstruhové vody.

-2P. Habaň informoval výbor o odkupovaní pozemkov vhodných pre výkon rybárskeho práva. Výbor
odsúhlasil vyplatenie zálohy pre p. Habáňa potrebnej na odkúpenie polovicu z parciel na VN Baračka.
Predseda požiadal p. Habáňa, aby zosumarizoval všetky pozemky a nehnuteľnosti a zoskupil ich do
evidencie, aby sa získala prehľadnosť. P. Habáň požiadal o podklady pre poistenie Kubrice. Podklady
poskytne p. Lauš.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Správca členskej základne informoval výbor o stave čl. základne k 28.5.2020. Informoval o členoch,
ktorí doposiaľ nezaplatili členské, čím by podľa Stanov stratili členstvo v SRZ. Vzhľadom na
mimoriadnu situáciu výbor rozhodol v zmysle Stanov, že členské môžu uhradiť do konca roku 2020.
Pokiaľ tak neučinia budú vyradení z evidencie členov SRZ.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ad.9: P. Remenec informoval výbor o prácach správcom VN Baračka. K 28.5.2020 žiadne práce na
VN Baračka neboli začaté.
P. Karaus informoval výbor o značnom kolísaní hladiny v revíry Enkláva spôsobený poruchou na
klapke vodnej elektrárni, ktorej oprava, podľa informácii, by mala byť ukončená 2.9.2020. Navrhol
obmedzenie rybárskeho práva na obdobie vykonávania opravy, ktoré náležite zdôvodnil. Po diskusii
bolo prijaté riešenie, že nápor na revír sa od 1.6 do 6.6. bude monitorovať a podľa situácie sa pristúpi
k mimoriadnemu zarybneniu kaprom K-3 a bude vyhlásený všeobecný zákaz lovu na dobu 28 dní.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ad.10: Výbor prerokoval rôzne varianty pre riešenie havarijnej situácie v revíroch MsO, ktorá by sa
mohla vyskytnúť v letných mesiacoch.
Výbor odsúhlasil zakúpenie 3 súprav na monitorovanie O2 a Ph. Ďalej odsúhlasil zakúpenie enzímu
a 2kg baktérií na odstránenie bahna.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ďalej odsúhlasil objednanie a zakúpenie 1ks areátora.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Predseda navrhol, aby bolo odstránené bahno na Bodovke, pomocou truxora. Objednávku truxora
preskúma a prípadne zabezpečí p. Lauš.
Ad.11: P. Šranc oboznámil výbor so žiadosťou p. T. G. z MsO Martin, ktorý by si chcel kúpiť
pstruhovú povolenku na revíry MsO. Výbor žiadosť odsúhlasil s tým, že poplatok za P- povolenie
uhradí vo výške 60,-€, pričom musí byť držiteľom P- povolenia v materskej organizácii.
Hlasovanie: Za: 8
Zdržal sa: 0
Proti: 0
P. Karaus poukázal na nedostatky v zákone a poukázal na nenásytnosť mnohých rybárov. Navrhol,
aby bol vyhlásený stop stav v prijímaní nových členov do MsO. P. Šranc k návrhu uviedol, že
posledných 5 rokov je stav členskej základne rovnaký, koľko odíde toľko sa prijme nových členov.
P. Vincent poukázal na nevhodné správanie sa najmä cudzích rybárov v revíry Váh č.8 a navrhol, aby
bol úsek váhu vyhradený len pre MsO Trenčín. Návrh nie je možné realizovať.
P. Karaus navrhol obmedzenie počtu povolení na rybolov. K návrhu sa vyjadria delegáti MK.
P. Vranák odporučil, aby členovia, ktorí nezaplatili členské včas, boli automaticky vyradení z MsO.
P. Lauš vyjadril výhrady k rybárom, ktorí svojim správaním poškodzujú myšlienku k t.z.v.
všeľudovému rybárstvu. Treba stanoviť strop v počte členskej základne a prihliadať viac na kvalitu
členskej základne.
P. Kukučka navrhol aby sa zvýšilo členské.
P. Vranák kritizoval vysadenie Pd v revíry Drietomica, kde bol vysadený v krátkom úseku revíru.
K zarybneniu Pd sa vyjadrili p. Lauš, Hamaj, Karaus.
P. Habáň navrhol, aby bol vykonaný odlov čereblí a boli vysadené do pstruhových potokov. K tomuto
sa vyjadril p. Karaus, ktorý daný problém pomôže riešiť.
Predseda oboznámil výbor so žiadosťou p. Dušana Vincenta o prijatie za člena RS.
P. Karaus predloží žiadosť na poradu RS, kde sa ku žiadosti vyjadria členovia RS a zdôraznil, aby
členovia RS boli kompaktní. Ku žiadosti sa vyjadrili p. Lauš, Vazovan, Vranák, Remenec, Karaus.
Výbor odporučil, aby k žiadosti sa vyjadrili členovia RS, ale o prijatí, alebo neprijatí rozhodne výbor
MsO.
Ad.12: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Lauš.
Zápisnica bola prerokovaná výborom MsO dňa 25.6.2020.

