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Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 
konaného dňa 20.2.2020. 

 

Program: 

1. Zahájenie                                                                                               
2. Schválenie zápisnice z rokovania výboru 16.1.2020                      
3. Prerokovanie a schválenie faktúr a finančných 

záležitostí                                                                                              
4. Prerokovanie a schválenie dokumentov MK: 

- Pracovné predsedníctvo, pracovné komisie                           

- Vyhodnotenie splnenia uznesenia z MK 2018                        

- Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky                         
- Plán práce MsO na rok 2020                                                      

- Plán zarybnenia na rok 2020                                                     

- Rozpočet MsO na rok 2020                                                       
- Návrh uznesenia MK                                                                    

5. Informácie: 

- predsedov ObO o priebehu VČS                                                   
- o stave platieb členov na rok 2020                                               
- o výsledkoch kontroly povolení na rybolov v r.2019                
- požiadavky na jarné výlovy                                                            

                6.   Rôzne                                                                                                  
                7.   Záver      

                                                                                              

 

Účasť: p.Lauš, Remenec, Šranc, Kukučka, Karaus,  Hamaj, Vazovan, Cintula.                                                                                                                                                    
Za MKK:M. Habáň,  
Prizvaní: D. Vincent. 
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 16.01.2020. 
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 

Výbor prerokoval a schválil odmenu vo výške 50,-€, pre p. Miroslava Hamaja ml. za prácu pri 

dokumentovaní a odstraňovaní škody  na chovnom potoku Nestora, ktorá vznikla pri 

približovaní drevnej hmoty po ťažbe dreva, v úseku cca 700m. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Ad.4: Výbor prerokoval a doplnil dokumenty na MK podľa programu zasadnutia výboru 
(Vyhodnotenie plnenia uznesenia MK, pracovné komisie a predsedníctvo, účtovnú uzávierku, daňové 
priznanie za r. 2019, plán práce na r.2020, plán zarybnenia na r.2020, rozpočet na r.2020, návrh 
uznesenia MK). Dokumenty boli členmi výboru doplnené a budú predložené na rokovanie MK. 

Výbor navrhol, aby na MK bolo zrušené uznesenie č.15B/2019 k bodu č.15, ktoré ukladá povinnosť 
odrobiť 4 hodiny brigády za neúčasť na VČS ObO, pretože nemáme právo nariadiť účasť na VČS a 
ani ju nijako podmieňovať.  
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K téme sa vyjadrili p. Lauš, Šranc, Cintula, Karaus, ktorý navrhol 8h brigádnickej povinnosti, ale 
zvýšiť hodinovú sadzbu na 8€/hod. 
Ad.5: Predsedovia ObO informovali výbor o priebehu VČS. Výbor vzal informácie na vedomie. 
Správca čl.zákl. informoval výbor o stave platieb členov SRZ- MsO Trenčín na rok 2020. Informácia 

a podrobný rozpis platieb je prílohou zápisnice. Informáciu vzal výbor na vedomie. 
Predseda MKK p. Habáň informoval výbor o výsledku kontroly povolení na rybolov z r.2019. Zistené 
nedostatky vo vedení záznamov boli postúpené na riešenie DK. 
Kontrolnej činnosti sa zúčastnili aj p. Karaus a p. J.H.. Ku kontrole sa vyjadrili p. Lauš, Kukučka. 
P. Habáň navrhol, aby za pomoc pri kontrole povolení bolo  p. J.H. schválené pstruhové povolenie 
zdarma Výbor návrh schválil. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Predsedovia ObO č. 3 a 4 nahlásili lokality( Tarabové, Chocholanka – dolný úsek, kontrolný výlov 
pod VN Svinica) a termíny výlovov pstruhových potokov v mesiacoch marec, apríl. Termíny bude 
treba upresniť v súčinnosti s hospodárom a nahlásiť na Radu SRZ. 
Ad.6: 
Predseda navrhol, aby bolo udelené čestné členstvo SRZ-MsO Trenčín pre p. Ing. Petra Šranca. Výbor 
návrh schválil, bez pripomienok. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

Predseda oznámil, že nám končí osvedčenie na chov rýb na Bodovke po 5-tich rokoch a bude treba 
vybaviť aj povolenie na Kubricu. Osvedčenia vybaví p. Cintula. 
Predseda navrhol, aby chovné zariadenie Kubrica bolo poistené, pretože tak nie je. P. Habáň vyberie 
tri ponuky poistenia majetku, z ktorých potom výbor vyberie podľa výhodnosti a výšky poistenia. 
Predseda oznámil, že sa bude robiť pokusný chov lieňa na Kubrici. K tomu je potrebné zabezpečiť 
solárny ohrev vody, ako aj jej prekysličenie. Materiálové náklady by boli 200-.€. Ku chovu sa vyjadril 
p. Cintula, Karaus, Hamaj. Výbor pokusný chov lieňa schválil aj s finančnými nákladmi.  
Hlasovanie:  Za: 7            Zdržal sa: 0       Proti: 1 

Predseda oznámil, že nemáme označené zimoviská rýb, ktoré môžeme sami označovať v zmysle 
zákona. K problematike sa vyjadrili p. Karaus, Cintula. Vzhľadom na pokročilé ročné obdobie 
označenie zimovísk sa uskutoční po dôkladnom preskúmaní neskoršie. 
Predseda vyslovil požiadavku o vytvorenie videoprezentácie na MK. Vhodnú prezentáciu vyberie a 
zabezpečí p.Habáň. 
Správca čl. zákl. informoval výbor o žiadostiach o prerušenie členstva a o prestupoch do našej MsO. 
Výbor prerušenie členstva a prestupy schválil.  

Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
Výbor zobral na vedomie odstúpenie členov z výboru ObO č.4 a to p.Anton Šedivý, Viktor Kukučka, 
Štefan Vlasatý. 
Z mestského výboru odstúpili p. Ing. Branislav Ďuďák a Miroslav Karaus, z funkcie podpredsedu 
MsO. 
P. Karaus ostáva vo funkcii vedúceho RS, vo funkcii zástupcu hlavného hospodára, ako aj vo výbore 
ObO č.5. 

Predseda navrhol aby do funkcie podpredsedu SRZ – MsO Trenčín bol ustanovený p. Zdenko 

Vranák. 

P. Zdenko Vranák z ustanovením do funkcie podpredsedu súhlasí. 

Návrh bol výborom schválený. 

Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 

P. Karaus informoval výbor o sponzorskom dare od p. Ing. P. K., ktorý venoval organizácii sumu 500-
,€ a 300kg krmiva. Financie budú použité na preteky detí v Nemšovej – 250-,€ a na zarybnenie revíru 
Vlára – 250-,€.                                                                                                              

P. Karaus navrhol aby p. Ing. P. K. bolo vydané bezplatné povolenia na rybolov MK a MP. MK 
povolenie mu dá predseda zo svojho limitu. MP MsO. 
Návrh výbor schválil. 
Hlasovanie:  Za: 8            Zdržal sa: 0       Proti: 0 
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P. Karaus informoval o posudku na úhyn v Seleckom potoku, ktorý vypracoval Doc Stráňaj 
a o potrebe dodania podkladov na vyčíslenie škody. 
P. Karaus predložil výboru podklady o prevádzke auta L-200, ktoré MsO zakúpila.Výbor zobral 
informáciu na vedomie. Sumarizácia využitia automobilu je prílohou zápisnice. 

P. Vincent nahlásil brigádu dňa 29.2.2020 na Odeve. P. Karaus zdôraznil separáciu odpadu, pretože 
v zbernom dvore by takýto odpad nezobrali. P. Karaus po dohode nazbieraný separovaný odpad 
odvezie. 
P. Vincent požiadal o zakúpenie motorovej píly v cene cca 120-,€. P. Lauš a Karaus upozornili 
o ohlásení výrubu na príslušné orgány, pričom výrubové obdobie končí 1.3.. Záver je, že treba osloviť 
p. Blažeja, ktorý má oprávnenie pilčíka a s ním vykonať potrebné práce. 
P. Karaus poukázal na neporiadok vo vedení brigád a hlavne nedovoliť, aby sa brigádnici sami 

zapisovali. 
Predseda navrhol aby p. Karaus bol kooptovaný do KK. P. Karaus prejavil záujem o kooptáciu, ktorú 
bude treba preskúmať z pohľadu stretu funkcií. 
P. Hamaj informoval výbor o ťažbe dreva na potoku Nestora, pričom ťažobnou činnosťou poškodili 
cca 700m potoka. Bola vyhotovená fotodokumentácia. Bola privolaná polícia a pracovníci ChKO. 
Informáciu doplnil p. Karaus, ktorý vyzdvihol spoluprácu s enviro-políciou. Do spôsobenej škody je 
potrebné  zarátať brigádnické hodiny a všetky náklady, ktoré boli pri zarybňovaní v danom úseku. 

P.Cintula požiadal o predloženie voľných finančných prostriedkov MsO, ktoré by mohla Slov – rybu 
požičať. Jednalo by sa o sumu 30 000-,€. 
Predseda popísal finančnú situáciu Slov-rybu, ktorá nie je dobrá. Slov – ryb má 300 000-,€ požičané 
po 18. Rokoch podnikania. 
P. Cintula navrhol, aby výbor odsúhlasil pôžičku vo výške 30 000-,€. 
P. Karaus navrhol, aby pôžičku odsúhlasila MK. P. Cintula označil výbor ako nepružný a navrhol aby 
sa dalo o jeho návrhu hlasovať. Po rozprave dal predseda o pôžičke hlasovať. 
Hlasovanie:  Za: 2            Zdržal sa: 3       Proti: 3 

Pôžička výborom nebola schválená. 
P. Habáň informoval výbor o kúpnych zmluvách ohľadne pozemkov na Kubrici a v Omšení. Výbor 
zobral informáciu na vedomie. 
 
Ad.7: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Lauš. 
 
Podrobný zvukový záznam rokovania je uložený pre potreby zápisnice v PC tajomníka. 

Zápisnica bola prerokovaná a schválená na zasadnutí výboru dňa 30.4..2020. 
 

 

 
 
 

       

 


