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Mestská organizácia SRZ Trenčín, Legionárska č.88.
Informácia zo zasadnutia mimoriadneho predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín,
konaného dňa 11.03.2020.
Program:
1. Zahájenie.
2. Reakcia predsedníctva výboru SRZ-MsO na výzvu krízového štábu mesta Trenčín a uznesenie
Rady SRZ č.39/2020 zo 7.3.2020.
3. Prerokovanie a schválenie kúpnych zmlúv na pozemky Kubrica.
4. Prerokovanie a schválenie zákazky na projektovú dokumentáciu studne Kubrica.
5. Návrh na odoslanie podnetu na disciplinárne konamie.
6. Dohody o vykonaní práce na rok 2020.
7. Informácia zo zasadnutia Rady zo dňa 7.3.2020.
8. Rôzne.
9. Záver.
Priebeh:
Ad.1: Zasadnutie predsedníctva výboru zvolal, otvoril a viedol predseda MsO p. Ing. Jozef Lauš.
Rokovanie predsedníctva výboru sa riadilo podľa programu, ktorý bol jednomyseľne schválený a je
prílohou zápisnice. Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Ad.2:Predseda informoval výbor o opatreniach krízového štábu mesta Trenčín a o uznesení Rady SRZ
zo dňa 7.3.2020, v súvislosti so šírením korona vírusu. Vzhľadom na dané skutočnosti termín MK
bude preložený na 19.4.2020, pokiaľ to okolnosti dovolia.
Ad.3:P. Habáň cez projekciu odprezentoval parcely o ktoré má MsO záujem odkúpiť, vzhľadom na
funkčnosť a pozemkové vysporiadanie chovného zariadenia Kubrica.
Predsedníctvo schvaľuje kúpu pozemku o výmere162m2
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
P. Habáň popísal pozemky a navrhol metódy odkúpenia pozemkov na Baračke a na Bodovke.
Ad4:Predseda popísal súčasný stav Kubrice a potrebu vyhotovenia projektu na revitalizáciu liahne,
z dôvodu možného čerpania eurofondov. Vyhotovenie projektovej dokumentácie na revitalizáciu
liahne bude dopracované do rozpočtu MsO a bude predložené na výbor na schválenie.
Ďalej predseda oboznámil predsedníctvo o potrebe realizácie náhradného zdroja vody - studne, pretože
vitalita prítokov je nízka hlavne v letných mesiacoch. Preto je potrebné vyhotoviť projektovú
dokumentáciu na vrt pre studňu.
Po rozprave predsedníctvo oba projekty schválilo.
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Ad.5: Predsedníctvo prerokovalo a schválilo odoslanie podnetu na disciplinárne konanie na p. Ing.
Javora, za porušenie Stanov SRZ a interných predpisov SRZ. K tomuto predsedníctvo zmocňuje
p. Lauša na toto podanie.
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Predsedníctvo prerokovalo a väčšinou hlasov schválilo, aby voči p.Ing. Bohušovi Cintulovi bolo
začaté disciplinárne konanie za porušenie uznesenia MK a zväzového organizačného poriadku v tom,
že ako nezvolený delegát mestskou konferenciou na mimoriadny Snem SRZ, neoprávnene opäť
kandidoval za delegáta u inej MO (Rožňava), hoci nebol členom tejto organizácie. Nerešpektoval tým
uznesenie MK SRZ MsO Trenčín.
Hlasovanie:
za: 3
proti:2
zdržal sa: 0
Návrh na disciplinárne konanie spracuje predseda MsO.
Predsedníctvo po návrhu p. Vranáka dáva podnet na KK Rady za nesprávne doručenie výpovede Ing.
Javorovi a následné vyplatenie 10.000.-eur. Treba zistiť vinníka, kto zapríčinil nedoručenie výpovede
menovanému v zákonnej dobe.
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0

-2Ad.6: Boli prerokované a podpísané dohody o vykonaní pracovnej činnosti, v súlade so Smernicou
Rady SRZ pre odmeňovanie funkcionárov a členov SRZ.“
Ad.7: Predseda informoval členov predsedníctva o obsahu rokovaní na Rade SRZ zo dňa 7.3.2020.
Zasadnutie Rady o.i. schválilo, aby sa Pd nepočítal do limitu 40ks ulovených rýb na jedno povolenie.
Jeho počet je obmedzený len denným limitom t.j. 4 ks za deň.
Predsedníctvo schválilo predaj 3ks PP za 27-,€ pre p.M. G., T. K., Ľ. M.
Hlasovanie:
za: 5
proti:0
zdržal sa: 0
Ad.8: V rôznom nevystúpil nikto.
Ad.9: Záver rokovania predsedníctva vykonal predseda SRZ – MsO Trenčín.
Podrobný zvukový záznam rokovania je uložený pre potreby zápisnice v PC tajomníka.

