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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 16.09.2021. 

 

Dňa 16.09.2021 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. Inform. o výsledkoch rokovania členov výboru MsO so zástupcami mesta Trenčín k VZN č.9/2021  

5. Plnenie úloh z Uznesenia MK:                                                                                            

a) rekonštrukcia liahne rybochovného zariadenia Kubrica (výber dodávateľa 

 technologie, stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie......) 

b) vybavenie revíru štrkovisko Nozdrkovce hospodárskym objektom a prístreškami 

c) podklady pre spracovanie Smernice pre vytvorenie brigádnickych skupín na revíroch 

   obhospodarovaných  SRZ- MsO TN 

6. Informácia hlavného hospodára o spôsobe splnenia plánu zarybnenia           

   na rok  2021 ( druhy rýb, termíny, množstvá, jednanie s dodávateľmi.....)       

- organizácia výlovov pstruhových tokov - chovných 

- vyslanie členov MsO na školenie rybárskych hospodárov 

7. Vyhodnotenie priebehu MK (správa) konanej dňa 21.8.2021                                                             

8. Rôzne                                                                                                                                       

9. Záver                                                             

Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p. Lauš. Prítomní na zasadnutí sú 

podpísaní na prezenčnej listilne, ktorá je prílohou tejto zápisnice.  

Na rokovanie výboru boli pozvaní p. MVDr. Juraj Příhoda a p. Juraj Vicena. 

Program rokovania výboru bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Ad.2: Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 19.8.2021 a zápis 

z výsledku elektronického hlasovania členov výboru ku kúpe kontajnera na revír Nozdrkovce 

z 6÷7.9.2021.  Zápisnica a zápis boli schválené a overovateľmi podpísané, bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

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

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

b. Drobné nákupy materiálu, PHM a cestovné pre ObO. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Ad.4: Predseda MsO informoval výbor o priebehu a výsledku rokovania so zástupcami mesta Trenčín 

k VZN č.9/2021. Napriek argumentom, ktoré prezentovali poverení členovia výboru v prospech 

rybárov, zástupca mesta nepripustil požadovanú zmenu prijatého VZN. Odporučil vystúpenie 

predsedu MsO na rokovaní zastupiteľstva, alebo sa obrátiť na prokuratúru. 

Ad.5:  

Ad.5a): Predseda v úvode formou fotoprezentácie priblížil súčasný stav liahne v rybochovnom 

zariadení Kubrica, ktorý nevyhovuje z hľadiska jednak elektrotechnickým normám, ako aj 

technologickým požiadavkám na úspešnú produkciu P.p. Z uvedenej prezentácie vyplýva, že je 

potrebná rozsiahla rekonštrukcia daného objektu. Rekonštrukcia bola rozdelená do troch etáp: 

1. Stavebné úpravy objektu liahne 

2. Výmena celej elektroinštalácie 

3. Technologické vybavenie liahne                                                                                                          

Podrobný popis rekonštrukcie je uvedený v návrhu rekonštrukcie aj s cenovými ponukami od 

uvedených dodávateľov, ktorý je prílohou zápisnice. 
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K uvedenej rekonštrukcii sa vyjadrili p. MVDr. Příhoda, ktorý odporučil ďalšieho dodávateľa v oblasti 

technologického vybavenia liahne. Svojimi praktickými skúsenosťami popísal metodiku a osvedčené 

pravidlá pri odchove a vysádzaní P.p. K projektu sa vyjadril aj p. Vicena. 

Výbor odsúhlasil : 

Stavebné úpravy objektu liahne vo výške 5 000,-€ 

Výmena celej elektroinštalácie vo výške 1 500.-€ 

Technologické vybavenie liahne bude posúdené a odsúhlasené po dodaní 3. cenovej ponuky 

dodávateľa, ktorého odporučil p. Příhoda. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Ad.5b) Výbor po diskusii zvážil a odhlasoval, že v revíri Nozdrkovce budú postavené jednoduché 

celokovové otvorené prístrešky. 

Hlasovanie: 

Za: 7    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Ad.5c) Výbor prerokoval možnosti vytvorenia pracovných skupín, ktoré budú pracovať na určených 

prácach,  podľa smernice, ktorú navrhne predseda MsO p. Lauš. 

Ad.6: Hlavný hospodár p. Kukučka informoval výbor o dodaných, ako aj o nedodaných násadách do 

revírov MsO. Informoval o dodaní násad P.p., Li, kapra K-3, karasa, podustvy, mreny, nosála a Pd do 

uzavretých vôd. O termínoch dodania násad budú ObO včas informované, aby mohli ich vysadenie 

úspešne vykonať. Informáciu hospodára vzal výbor na vedomie. 

Predbežný dátum výlovu VN Park bol stanovený na 16.10.2021. (sobota). 

Organizáciu a koordináciu výlovov na pstruhových revíroch zabezpečí hlavný hospodár. 

Ad.7: Priebeh a uznesenie MK je zverejnené na webovej stránke SRZ.MsO Trenčín. 

Ad.8: Tajomník vyzval predsedov ObO, aby skontrolovali používaný materiál uvedený 

v inventúrnych zápisoch a materiál, ktorý je nefunkčný pripravili na vyradenie z inventúry. 

Predseda pripomenul, že je potreba sa zaoberať obsahom a vydaním informátora PETROV ZDAR. 

Jeho obsahové zameranie bude prerokované na októbrov zasadnutí výboru. 

P. Vincent navrhol, aby sme zobrali do prenájmu t.z.v. Žabák. Predseda p. Lauš osloví starostu 

Zamaroviec, ktorý bude informovaný o zámysle prenájmu. 

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

 

 

 

V Trenčíne dňa 16.09.2021.                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


