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Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 19.05.2021. 

 

Dňa 19.05.2021 o 15:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto 
programom: 

 
1. Zahájenie                                                                                                          
2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania predsedníctva výboru.             
3. Schválenie finančných náležitostí a preplatenie faktúr.                                   
4. Prerokovanie sťažnosti p. H.                                                                       
5. Informácie: 
- informácia o zarybnení p.p.1/4 ročný, K-2, K-3.                                                

- informácia o stave výdaja povolení na rok 2021.                                               
- informácia o priebehu skúšok žiadateľov o členstvo v SRZ.                            
- stav čerpania rozpočtu MsO za 1/4 rok 2021.                                                  
6. Organizácia detských rybárskych pretekov - VN Svinica.                  
7. Rôzne. 
8. Záver. 
 

Priebeh: 
Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p. Lauš. Prítomní na zasadnutí sú 
podpísaní na prezenčnej listilne.  
Program rokovania výboru bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 
 
Ad.2: Tajomník p. Remenec prečítal zápisnicu z posledného zasadnutia predsedníctva výboru SRZ-
MsO Trenčín zo dňa 22.4.2021. Zápisnica bola schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 
 

Ad.3: Výbor prerokoval a schválil finančné náležitosti potrebné pre zabezpečenie chodu MsO: 
a. Faktúry: za dodané násady, vedenie účtovníctva, internet O2, odvod Rade SRZ, ročné 

vyúčtovanie dodávky el.energ. na hospodársky objektVN Baračka.  
b. Drobné nákupy: materiál na údržbu, lepidlo, krmivo, PHM, silon do vyžínača, vrecia na 

odpad, výmena časti oplotenia na chovnom zariadení Kubrica, materiál na  opravu 
krovinorezov, cestovné príkazy.  

c. Zmluvy o dielo pre výdajnú komisiu povolení na rybolov a skúšobnú komisiu. 

 
Ad.4: Predseda oboznámil členov výboru s obsahom sťažnosti p. H.  
Na zasadnutie výboru bol pozvaný p. D. H., ktorý mal vysvetliť a objasniť dôvody predmetnej 
sťažnosti. Bol poučený akého priestupku a porušení zákona o ochrane prírody § 4, by sa dopustil, keby 
sa používali čln v dobe neresu zubáča veľkoústeho a rušili tento druh ryby na hniezdach pri ochrane 
populácie ikier na VN Svinica. Menovaný bol upozornený, na skutočnosti, že udáva v sťažnosti 
zvádzajúce, osočujúce a nepravdivé údaje. Ku sťažnosti sa vyjadrili p. Lauš, Vranák, Kukučka, 

Vincent, Hamaj.  
p. D. H. neobhájil hodnovernosť a opodstatnenosť svojej sťažnosti .Po porade výboru p. Lauš oznámil 
sťažovateľovi, že sa invektívami, ktoré uviedol  v sťažnosti výbor nebude ďalej zaoberať a vyzval ho, 
aby sa budúcnosti vyvaroval klamlivých vyjadrení a rešpektoval upozornenia funkcionárov na 
porušovanie zákonov. 
Ad.5: P. Kukučka informoval výbor o zarybnení revírov SRZ-MsO Trenčín k 19.5.2021. Výbor vzal 
informáciu na vedomie.  
Ing. Šranc podrobne informoval výbor o stave výdaja povolení na rok 2021, ako aj o priebehu skúšok 

žiadateľov o členstvo v SRZ v r.2021. Výbor vzal správu na vedomie. 
Predseda informoval výbor o čerpaní rozpočtu za I.Q r.2021.Naplňanie  rozpočtu je k 1.4. na 84%,  
Čerpanie rozpočtu je  na 29%. Informoval podrobne o jednotlivých kapitolách rozpočtu. 
. 
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Vzhľadom na stúpajúce poplatky v banke za osobné podávanie príkazov na bankové prevody, výbor 
poveril p. Lauša a Remenca, aby prerokovali s bankou možnosť platieb v elektronickej podobe so 
zachovaním bezpečnostných prvkov a overovaním platby oboma štatutármi.  
 
Ad.6: Výbor prerokoval podmienky usporiadania pretekov, ktoré mali byť 22.5.2021. 

Výbor po prerokovaní epidemiologických podmienok konania pretekov preteky 22.5.2021 ruší. 
Táto skutočnosť bude zverejnená na webovej stránke SRZ- MsO Trenčín. 

 
Ad.7: Rôzne: 
Výbor neschválil ponuku ĽSNS o vykonávaní brigád v revíroch MsO zdarma. 
P. Habáň informoval výbor o možnosti dodania násady šťuky 8÷12cm. 
Ďalej informoval výbor o pred pripravenosti stránky na webe, bez možnosti komentáru. 

Ďalej podal informáciu o možnosti odkúpenia pozemkov v Kubrici. 
P. Hamaj informoval výbor o priebehu rokovania o regulácii potoka Súčanka. Pripomienky zo strany 
SRZ budú v projekte akceptované. 
P. Vincent požiadal výbor o zaradenie do RS. Výbor žiadosť eviduje, postup prerokuje na spoločnej 
porade RS. 
Ad.7: Záver rokovania výboru vykonal predseda SRZ- MsO. 
 

 
 
 
 
 

   


