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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru SRZ - MsO Trenčín konaného 

dňa 30.4.2020. 

 

Program: 

                Na základe  Opatrenia ÚVZ SR č.:OLP/3354/2020 z 20.4.2020 bolo zvolané zasadnutie 
výboru SRZ- MsO- orgánu záujmovej samosprávy. 
             Pri dodržaní všetkých hygienických opatrení ( rúška, dezinfekcia rúk, úprava zasadacieho 
poriadku, účastníci zasadnutia bez príznakov ochorenia horných ciest dýchacích )bolo vykonané 
zasadnutie výboru MsO s týmto programom: 

1. Zahájenie                                                                                                     

2. Prerokovanie a schválenie zápisnice zo zasadnutia výboru zo dňa 20.2.2020 

3. Schválenie preplatenia došlých faktúr, drobných nákupov 

na zabezpečenie chodu organizácie                                                      

4. Úprava návrhu rozpočtu MsO na rok 2020                                          

5.  Stav zarybnenia k 30.4.2020.Úprava návrhu plánu zarybnenia 

 na rok 2020                                                                                               

6.  Návrh na odpredaj pozemkov Záblatie                                              

7. Rozhodnutie o konaní rybárskych pretekov v závislosti 

na opatreniach hl.hygienika SR a vlády SR                                           

8. Úprava termínov brigádnickej činnosti                                                

9. Informácia o údržbe zariadenia „Kubrica“                                           

10. Informácia o stave výdaja povolení, prestupoch členov 

 a prerušení  členstva                                                                               

11.  Rôzne                                                                                                         

12. Záver                                                                                                                                                                                                 

Účasť: p.Lauš, Vranák, Remenec, Šranc, Kukučka, Hamaj, Vazovan, Oslanec.                                                                                                                                                    
Za MKK:M. Habáň,  
Prizvaní: D. Vincent, Karaus, Vicena, Masaryk. 

Priebeh: 

Ad.1: Rokovanie otvoril a viedol predseda MsO SRZ Trenčín, p. Lauš. 
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, doplnená, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia 
výboru MsO zo dňa 20.02.2020. 

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 zmluvy o dielo, drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so 
zabezpečením chodu organizácie a ObO pri MsO. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.4: Predseda oboznámil výbor s úpravou návrhu rozpočtu, ktorý bol prijatý v decembri 2019. 
Vzhľadom na udalosti a zmeny v príjmovej časti rozpočtu v r.2020, bol rozpočet upravený.  

P. Karaus predniesol a zdôvodnil požiadavky na nákup materiálu pre efektívnejší výkon činnosti RS. 
Požadoval zakúpenie: nafukovacieho člna 300cm, nočného videnia, plávajúcich viest – 3ks 
a benzínového motora na čln o výkone 3kW (4Hp). K úprave a navýšeniu rozpočtu sa vyjadrili p.Lauš, 
Oslanec, Kukučka, Karaus, Šranc, Vranák, Vincent. 
Návrhy na úpravu rozpočtu boli zapracované do rozpočtu. Upravený rozpočet je prílohou zápisnice 
a bude predložený na schválenie MK v mesiaci jún. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
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Ad.5:P. Kukučka oboznámil výbor so stavom zarybnenia k 30.4.2020. Vyhodnotenie zarybnenia je 
prílohou zápisnice. 
Ad.6: Výbor prerokoval návrh na odpredaj pozemku v Záblatí. S mapou a dôvodom odpredaja 

podrobne výbor oboznámili p. Lauš a p. Habáň. K odpredaju sa vyjadrili p. Vazovan a p. Karaus. Bude 
stanovená 3-členná komisia a bude vypracovaný znalecký posudok ocenenia predmetného pozemku. 

Výbor návrh na odpredaj pozemku v Záblatí schválil a návrh bude prezentovaný a predložený na 
schválenie MK. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.7: Výbor prerokoval a vzhľadom na opatrenia hlavného hygienika SRzrušil preteky v love rýb, 
ktoré boli naplánované a ich termíny uvedené v periodiku Petrov zdar boli zrušené. K zrušeniu 
pretekov sa vyjadrili p. Vranák, Hamaj, Remenec. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.8: Návrhy na vykonanie brigád dali p. Kukučka, Vranák, Karaus. Individuálne brigády budú 
nahlásené KK a táto možnosť odpracovania, bude zverejnená na web stránke MsO. Zdokumentovanie 
vykonanej práce bude možné preukázať vyhotovením fotografií. 

Ad.9: P. Vicena informoval výbor o prácach, ktoré boli vykonané pri oprave potrubia prívodu vody do 
zariadenia Kubrica. Požiadal o pomoc s možnosťou využitia 3÷4 brigádnikov na pomoc pri oprave 
oplotenia prameňa, z ktorého sú napájané rybníky. Termíny brigád budú zverejnené na web stránke 
a brigádnici sa môžu prihlásiť telefonicky u p. Vicenu. 
Predseda informoval výbor o projekte na vybudovanie núdzového zdroja vody pre zariadenie Kubrica. 
Výbor schválil nákup cementu, pletiva a spotrebného materiálu na práce pri údržbe zariadenia 
Kubrica. 

Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.10: Správca čl. zákl. informoval výbor o stave vo výdaji povolení, ktoré boli posielané poštou.   
Na web stránke budú zverejnené čl. čísla, tých ktorí majú nezrovnalosti v platbách a budú po dohode 
riešení individuálne, po odstránení nedostatkov.  
Správca čl. zákl. informoval výbor o žíadostiach na prestup našich členov do iných organizácií. 
Výbor prestupy schválil. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor prerokoval a schválil žiadosti o prerušenie členstva. 

Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Podrobná správa o výdaji povolení, prestupoch a prerušení členstva je prílohou zápisnice. 
Výbor schválil vydanie duplikátu pre p. M.H., ktorej neboli poštou doručené doklady, ani po 
reklamácii doporučenej zásielky u Slovenskej pošty. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0                                                                           
Ad.11: P. Vranák sa informoval o možnosti kŕmenia rýb pred zahájením lovu, o predaji hosťovacích 
povolení a o oprave strechy na objekte, ktorej náklady budú vyššie ako schválený limit.  Navrhol, aby 

povolenia  boli posielané poštou. K tejto problematike sa výbor bude venovať v októbrovom zasadnutí 
výboru, nakoľko takýto výdaj musí byť v súlade so smernicou o výdaji povolení na rybolov. K tejto 
problematike sa vyjadril p. Šranc, ktorý zdôraznil, že v preukaze je potrebné vyznačiť plnenie 
členských povinností a pod. K tomuto sa vyjadrili p. Lauš, Vranák. 
P. Karaus informoval výbor o možnom odbere kukuričného mláta vhodného na kŕmenie rýb. Po 
diskusii výbor rozhodol, že každý obvod si zadováži a kúpi krmivo v limite max. do 100,-€. 
K problematike sa vyjadrili p. Lauš, Vranák, Kukučka, Karaus, Vincent, Oslanec. 

Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
P. Hamaj informoval výbor o vypúšťaní čistiacich prostriedkov do Súčanky, ale úhyn rýb nebol 
spozorovaný. Navrhol, aby prebehlo rokovanie o odstránení vypúšťania prostriedkov do vody. P. Lauš 
navrhol, aby boli privolaní inšpektori životného prostredia, ktorí odoberú vzorku vody a vykonajú jej 
rozbor. P. Lauš navrhol aby p. Hamaj sprostredkoval stretnutie s vedením družstva, kde danú 
 problematiku prerokujú. 
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P. Hamaj informoval výbor o vytretí zubáča na osadených rámikoch, o vysadení lipňa. 
P. Vincent požiadal o návrat do RS. Požiadavku náležite zdôvodnil. Na  požiadavku odpovedal vedúci 
RS, ktorý poukázal na niektoré negatívne vlastnosti z minulosti p. Vincenta. Vedúci RS bude na 

porade členov RS informovať o žiadosti p. Vincenta do RS a bude prihliadať na ich vyjadrenia.          
P. Lauš zdôraznil, že o zaradení rozhodne kolektív a odporučil, aby žiadosť za člena RS dal na výbor 
písomne, ktorý sa žiadosťou bude zaoberať. 
Ad.12:  Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Lauš. 
Zápisnica bola prerokovaná a schválená na zasadnutí výboru dňa 28.5.2020 
 
 

 

 


