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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 21.10.2021. 

 

Dňa 21.10.2021 o 16:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto 

programom: 

1. Zahájenie                                                                                                                                                                   

2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania  výboru                      

3. Schválenie finančných náležitostí a preplatenie faktúr                      

4. Informácie: 

   - informácia  o priebehu rekonštrukcie liahne Kubrica                        

   - Informácia o priebehu výlovu chovného rybníka Baračka                 

   - Informácie o výlovoch pstruhových chovných potokov                      

5.  Prerokovanie návrhov:                                                                                                                                                      

      - na ukončenie výdaja hosťovacích povolení v roku 2021 

      - zloženie inventúrnej komisie, komisie pre výdaj povolení na rok 2022 

      - školiacej a skúšobnej komisie pre príjem nových členov SRZ 

      - redakčnej rady pre prípravu a výdaj informátora" Petrov zdar" 

6. Základné východiská pre zostavovanie rozpočtu MsO na rok 2022      

 7. Rôzne                                                                                                                                                                                                                   

 8. Záver                                                                                                              

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 prečítal zápisnicu zo zasadnutia výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 16.9.2021.  

Zápisnica bola schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 

 

Ad.3: Výbor prerokoval a schválil finančné náležitosti potrebné pre činnosť MsO: 

a. Faktúry za dodávky materiálu a násad rýb do revírov MsO. 

b. Drobné nákupy materiálu,  poplatky za školenia a údržbu 

 

Ad.4:Informácie: 

• Predseda p. Lauš informoval výbor o spôsobe a zámysle rekonštrukcie liahne v chovnom 

zariadení Kubrica. Potrebné práce pri rekonštrukcii budú vyplácané cez zmluvy o dielo. 

• Tajomník informoval výbor o priebehu výlovu VN Park Trenčianske Teplice r.č.: 2-2041-1-2 

zo dňa 16.10.2021. Nasadených bolo 500 kg a vylovených 896 kg kapra rybničného. 

• P. Vincent informoval výbor o výsledku výlovu v chovnom potoku Tarabové, kde bolo 

zlovených 105 ks Pp. Poukázal na škody spôsobené výskytom rybožravých predátorov 

v revíroch.  

p. Hamaj informoval výbor o výlove chovných potokov Nestora a Hlboké, kde bolo zlovených 

472 ks Pp.8÷23 cm. 

Výbor vzal informácie na vedomie. 

Ad.5: Prerokovanie návrhov:   

a/Výbor jednomyseľne schválil ukončenie predaja hosťovacích povolení na všetky revíry 

SRZ-MsO Tenčín dňom 22.10.2021.  

 

Výbor schválil zloženie komisií, ktoré budú pracovať v roku 2022: 

a/ Komisia na výdaj povolení na rok 2022: 

Ing. Peter Šranc  

Ivan Remenec 

Viktor Kukučka 

Nadežda Kukučková 

Náhradník: Ing. Marián Habáň 
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b/ Školiaca a skúšobná komisia pre príjem nových členov SRZ – MsO Trenčín: 

Ing. Peter Šranc  

Ivan Remenec 

Ing. Branislav Ďuďák 

c/ Inventúrne komisie: 

Ing. Jozef Lauš 

Ivan Remenec 

Viktor Kukučka 

Ing. Marián Habáň 

Predsedovia ObO č. 1÷6 si určia svoje komisie, ktoré vykonajú inventúru vo svojich ObO do 

30.11.2021.Inventúrne súpisy pre jednotlivé ObO dodá tajomník MsO. 

d/ Redakčná rada pre prípravu a distribúciu informátora „PETROV ZDAR“: 

Predsedovia ObO č.1÷6. Príspevky (brigády, VČS, preteky) do periodika Petrov zdar dodajú do 

15.11.2021. 

Koordinátorom a prípravou periodika „Petrov zdar“ bol schválený p. Viktor Kukučka. 

 

Ad.6: Predseda MsO oboznámil výbor  s predbežným návrhom rozpočtu SRZ-MsO Trenčín na rok 

2022, po jednotlivých položkách. Návrhy na zmeny a požiadavky do rozpočtu od ObO treba predložiť 

predsedovi do 15.11.2021. 

Ad.7: Predseda informoval výbor o spôsobe stavby prístreškov v revíry Nozdrkovce a o materiáloch 

potrebných na ich realizáciu -  farby, plech, joklovina. Výbor nákup potrebného materiálu  na 

výstavbu prístreškov schválil. 

P. Vincent navrhol, aby hrubé urážky na sociálnych sieťach od členov SRZ boli riešené 

disciplinárnym konaním v súlade s Disciplinárnym poriadkom SRZ §3,ods.6. 

 

Ad.8: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO. 

 

 

 

V Trenčíne dňa 18.11.2021.                        


