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

dňa 16.7.2020. 

Program: 

1. Zahájenie.                                                                                                     

2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania V-MsO 

a zápisnice z rokovania MK.                                                                      

3. Schválenie preplatenia došlých faktúr, drobných nákupov 

na zabezpečenie chodu organizácie.                                                      

4.  Vyhodnotenie priebehu MK, diskusných príspevkov                                                                  

5.  Informácie predsedov ObO o plnení úloh za ½ rok 2020.                                                                 

6. Informácia 

- Ing. Habáň o činnosti MKK za ½ rok 2020.                                   

7. Prerokovanie opatrení súvisiacich s porušovaním miestneho 

Rybárskeho poriadku platného od 1.1.2020 v časti “úprava 

lovných mier jednotlivých druhov rýb....str.7“                                 

8. Rôzne.                                                                                                         

9. Záver.                                                                                                         

Účasť: p.Lauš, Vranák, Remenec, Šranc, Kukučka, Hamaj, Vincent, Malík, Vazovan.                                                                                                                                                    
Za MKK:M. Habáň,  

Prizvaní: Karaus, D.B.,J. Ž. 
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: 9             Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.2: Bola prerokovaná, schválená a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia výboru MsO zo 
dňa 25.06.2020, bez pripomienok. 

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor prerokoval a schválil zápisnicu z MK, konanej dňa 27.6.2020, bez pripomienok. 
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Ad.3: Výbor MsO prerokoval a jednomyseľne schváli preplatenie došlých faktúr.   
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0   
Výbor jednomyseľne schválil drobné nákupy, finančné náležitosti súvisiace so zabezpečením chodu 

organizácie a ObO pri MsO. 
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.4: Výbor prerokoval a vyhodnotil priebeh MK. Úlohy, ktoré vyplynuli z rokovania MK, budú 
v zmysle uznesenia MK,  plnené priebežne podľa závažnosti. Plnenie uznesenia bude kontrolované na 
zasadnutiach výboru SRZ – MsO Trenčín. 
Ad.5: Predsedovia ObO č. 1, 3, 4 , 5 a 6, informovali výbor o svojej činnosti od 1.1.2020 do 
16.7.2020. Informácia bola zameraná najmä na počet odpracovaných brigádnických hodín a 

hospodárskej činnosti vo zverených revíroch. Výbor vzal informácie na vedomie. 
Ad.6: Predseda MKK p. Ing. Habáň informoval výbor o činnosti MKK za obdobie od 1.1.2020 do 
30.6.2020. Výbor vzal informáciu na vedomie. 
Ad.7: Výbor na základe podozrenia z porušenia miestneho rybárskeho poriadku SRZ – MsO Trenčín, 
pozval na zasadnutie p. D.B. a J.Ž., ktorí si privlastnili z revíru Nozdrkovce kapra o dĺžke 85cm 
a hmotnosti 10,90kg. Menovaní po vypočutí oľutovali a priznali svoju vinu pričom tvrdili, že kapra po 
odfotení vrátili do revíru na čo nemali žiadny dôkaz. K porušeniu miestneho RP sa postupne vyjadrili 

p. Lauš, Karaus, Habáň, Hamaj, Vincent, Šranc, Kukučka, Vranák. Na základe zistených skutočností 
s manipuláciou s ulovenou rybou, predsedníctvo výboru SRZ – MsO Trenčín jednomyseľne rozhodlo,  
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že  menovaní p. D.B. a p. J.Ž. budú navrhnutí na riešenie a posúdenie ich previnenia, DK pri SRZ – 
MsO Trenčín.  
Ad.8: Správca čl. zákl. p. Šranc informoval výbor o príprave novej databázy pre výdaj povolení na rok 
2021. Požiadal predsedov ObO, aby dodali zoznamy členov ObO, ktorí sa nezúčastnili VČS ObO, 

pretože za neúčasť sú podľa uznesenia MK č.15B/2019 sú povinní odpracovať 4hodiny brigády. 
K problematike sa vyjadrili p. Vranák, Šranc, Remenec, Hamaj, Kukučka, Habáň, Lauš, ktorý 
zdôraznil, že uznesenie MK z r.2019 musíme dodržať. 
P. Malík požiadal o nákup nových postelí pre chatu MsO na Bodovke. Výbor schválil nákup 4 ks 
nových váľand. Nákup zabezpečia p.Malík a p. Habáň. 
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor prerokoval a schválil zvýšenie nájmu za chatu na Bodovke vo výške 15€ na deň, od 1.9.2020. 

Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor schválil udelenie vyznamenania I. stupňa, „ Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 
 pre p. Antona Šedivého.  
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
P. Vranák navrhol, aby pre hospodára ObO č.6 bola napísaná zmluva o dielo, vzhľadom na práce, 
ktoré vykonáva. Predseda zdôraznil, že práce v zmluve o dielo musia byť presne popísané  
a identifikované. 

P. Vincent navrhol, aby boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré by zabezpečovali práce na údržbe 
revírov.  
Na septembrovom zasadnutí výboru, bude tvorba pracovných skupín prerokovaná, na základe návrhov 
od ObO. 
Predseda informoval výbor o vysadení 100ks jesetera ruského na ostatné vodné plochy, pretože po 
konzultácii s MžP neodporučilo vysadenie tohto druhu do niektorých revírov MsO a to  Baračka, 
Bodovka, Svinica lebo sa jedná o VN na toku, podobne ani do Váhu č.8.  
P. Vranák pozitívne zhodnotil vysadenie kapra nad 70 cm, čím sa zvýšila atraktívnosť revírov, kde 

tieto ryby boli vysadené. 
Predseda prečítal menovité zloženia výboru MsO a výborov ObO, tak ako  ich kooptovali VČS ObO 
č.1,3,4,5,6 a MK. Tieto údaje aktualizovať a zverejniť na web stránke MsO. 
P. Lauš informoval výbor o prípravných prácach na premostení v revíre Nozdrkovce. 
Výbor schválil komisiu na odpredaj pozemku Záblatie vedeným pod p.č. 818/84, 818/85, 818/86, 
(Uznesenie MK č. 1A/2020 k bodu č.11.), v zložení: Remenec, Habáň, Vranák, Kukučka, Vincent. 
Hlasovanie:  Za: 9            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Predseda informoval výbor o možnosti straty prístupu na pobrežné pozemky, ktoré spravuje povodie 
Váhu. Je treba pozemky odkupovať, alebo zobrať do dlhodobého prenájmu. Predseda v tejto aktivite 
bude intenzívne konať. 
P. Kukučka a Karaus nahlásia termíny výlovov ichtyológovi v revíroch Vlára a Svinica. 
P. Vranák upozornil na možný odpredaj pozemkov na VN Svinica. 
P. Kukučka informoval výbor o dodaných násadách k 16.7.2020. Výbor vzal informáciu na vedomie. 
 

Ad.9:  Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Lauš. 
 

Zápisnica bola prerokovaná výborom MsO dňa 17.9.2020. 
 

 


