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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 18.02.2021. 

Dňa 18.02.2021 bolo zvolané zasadnutie predsedníctva výboru za účasti predsedu KK a p. Hamaja st. 
s týmto programom: 

1. Zahájenie                                                                                                     

2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania preds. V-MsO             

3. Schválenie preplatenia došlých faktúr, drobných nákupov 

na zabezpečenie chodu organizácie                                                      

4. Prerokovanie výsledkov inventarizácie majetku SRZ-MsO                

5. Schválenie plánu práce MsO na rok 2021                                             

6. Schválenie plánu zarybnenia na rok 2021                                             

7. Informácie: 

- Ing. Habáň o stave v odkupoch pozemkov                                   

- Ing. Šranc o stave členskej základne a výdaji povolení                 

- Informácia o kontrole povolení na lov rýb za rok 2020, 

návrhy na disciplinárne konania                                                     

- Informácia o nasadení ikier P.p. do chovných revírov                

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. 
Prítomní sú podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je prílohou  zápisnice. 
Ad.2: Bola prerokovaná a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SRZ-MsO 
Trenčín, zo dňa 21.1.2021, bez pripomienok. 

Ad.3: Predsedníctvo  jednomyseľne schválilo preplatenie faktúr a finančných položiek potrebných pre 
chod MsO. 
Ad.4: Tajomník informoval predsedníctvo výboru o stave inventúrnych zápisov. Inventúrne zoznamy 
budú ešte konzultované z účtovníčkou, dňa 26.2.2021. 
Ad.5: Tajomník oboznámil predsedníctvo z pripomienkovaným plánom práce výboru SRZ – MsO 
Trenčín. V diskusii k plánu práce predseda navrhol, aby výbor zasadal 6x do roka, pričom zasadnutia 
výboru a predsedníctva výboru by sa v prípade mimoriadnych udalostí zvolali operatívne, podľa 

potreby. 
Ad.6: Hlavný hospodár oboznámil predsedníctvo výboru z plánom zarybnenia na rok 2021, ako 
s dodávateľmi, objednávkami a cenami násad.2/2 
Ad.7: P. Habáň informoval výbor o možnosti odkúpenia pozemkov pod vodnými 
plochami.Predsedníctvo vzalo informáciu na vedomie.  
Správca čl. zákl. p. Šranc podrobne oboznámil predsedníctvo so stavom členskej základne a výdajom 
povolení na rok 2021. Správa je prílohou zápisnice zo zasadnutia. 
P. Habáň informoval predsedníctvo o kontrole odovzdaných povolení za rok 2020. Správa je prílohou 

zápisnice zo zasadnutia. Upozornil, že kontroly výkonu rybárskeho práva  vykonávajú len 4÷5 
členovia RS, ktorých identifikačné čísla sú zapísané v záznamoch. 
P. Kukučka informoval predsedníctvo o počte neodovzdaných povolení na rybolov za rok 2020. 
Menovité zoznamy členov, ktorí neodovzdali záznamy o úlovkoch sú prílohou zápisnice zo 
zasadnutia. 
P. Habáň a p. Hamaj informovali predsedníctvo o rozvoze ikier P.p. do chovných pstruhových revírov 
MsO. Informovali o stave vývoja ikier. Predsedníctvo zobralo informáciu na vedomie. 



Ad.8: P. Kukučka navrhol, aby sa vyškolili noví, mladší agregátnici. Predseda po rozhovore 
s kompetentnými osobami, môže zabezpečiť vyškolenie agregátnikov v počte 5 osôb. Školenie by sa 
vykonalo v rámci TN kraja po uvoľnení protiepidemiologických opatrení. 
P. Šranc predložil na schválenie žiadosti členov: 
Prestup p. Petra Š. z MsO Trenčín do Bratislavy. Do MsO Trenčín požiadali o prestup p. Alfréd V. – 
bydlisko v Trenčíne a Ľubomír K. bydliskom Skalka nad Váhom. Nakoľko podmienky na prestup boli 

splnené, predsedníctvo prestupy schválilo. 
 
P. Kukučka vyzval na odber kokosového vlákna , pre výstavbu hniezd na výter zubáča. 
Predseda navrhol, aby sme sa pokúsili o odchov zubáča  Hniezda na odchov zabezpečí ObO č.1,5 a 6 
Predsedníctvo schvaľuje nákup 2 ks solárnych prevzdušňovacích zariadení potrebných pre odchov 
zubáča. 
Predsedníctvo schvaľuje nákup akumulátora pre vozidlo L200.. 

  Predsedníctvo schvaľuje predaj 2 ks pstruhových povolení pre členov z Ružomberskej MsO. Predaj 
navrhol p. Hamaj. Menovaní majú odpracované brigády na vodách pstruhových našej organizácie 
v r.2020. 
P. Hamaj informoval predsedníctvo o prekážkach na Sietnom, ktoré vytvorila súkromná osoba. Po 
upresnení a zdokumentovaní bude daný podnet na riešenie situácie odborom životného prostredia. 
P. Hamaj požiadal o zakúpenie člna pre ObO č.4 do sumy 500,-€. Požiadavka nebola daná do rozpočtu 
na rok 2021. P. Kukučka poukázal na malé využitie člna kúpeného pre RS.  

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

 

 

 


