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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 22.04.2021. 

Dňa 22.04.2021 o 15:30 hod. bolo zvolané zasadnutie predsedníctva výboru za účasti predsedu KK, 
predsedov ObO č.1 a č.2, s týmto programom: 

1. Zahájenie. 
2. Schválenie zápisnice z posledného rokovania predsedníctva výboru. 
3. Schválenie finančných náležitostí a faktúr. 
4. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2020. 
5. Jarné zarybnenie násadou kapra rybničného. 
6. Rôzne: 

• Poverenie výkonom funkcie pomocného hospodára pre štrkovisko Nozdrkovce. 

• Preteky v love rýb v r.2021. 
• Priebeh záverečných testov žiadateľov o členstvo v SRZ. 
• Podávanie informácii členom s využitím webu a sociálnych sieti, návrh na zrušenie, 

alebo obmedzenie vydávania periodika Petrov zdar v printovej podobe. 
7. 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. Prí   
Ad.2: Bola prerokovaná a overovateľmi podpísaná zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SRZ-MsO 
Ad.3: Predsedníctvo  jednomyseľne schválilo preplatenie faktúr a finančných položiek potrebných pre  
zabezpečenie chodu SRZ- MsO Trenčín. 
Ad.4: Na rokovanie predsedníctva bola pozvaná p. Ďuďáková - účtovníčka, ktorá oboznámila 
predsedníctvo s účtovnou závierkou a daňovým priznaním SRZ-MsO Trenčín. Po prerokovaní a 
kontrole jednotlivých položiek účtovnej závierky a daňového priznania SRZ-MsO Trenčín za rok 
2020, predsedníctvo uvedené dokumenty schválilo, s tým, že dokumenty skontroluje predseda KK pri 

SRZ-MsO Trenčín p. Habáň.   
Ad.5: Hlavný hospodár p. Kukučka informoval  o dodávke kapra K-3 a K-2, ktorý bude dodaný 
priamo z výlovu. Po spresnení termínu dovozu násady, logistiku a vysadenie zabezpečia výbory ObO. 
Predsedníctvo schvalilo po zarybnení, všeobecný zákaz lovu na všetkých kaprových vodách, okrem 
revíru Váh č.8 na dobu 28 dní, najneskoršie do 31.5.2021. Všeobecný zákaz lovu bude zverejnený na 
webovej stránke MsO a bude spresnený podľa termínu dodávky násady. 
Ad.6: Rôzne: 

Predsedníctvo po prerokovaní návrhu schválilo, aby do funkcie pomocného hospodára na štrkovisko 
Nozdrkovce, r.č.:2-3771-1-1, bol ustanovený p. Stanislav Kopunec. 
Preteky v love rýb, ktorých termíny boli zverejnené v periodiku Petrov zdar sa usporiadajú po 
prehodnotení výbormi ObO, ktoré preteky zabezpečujú. Na pretekoch sa nebude podávať obvyklé 
občerstvenie. P. Habáň bol poverený objednaním pohárov a medailí na preteky v hodnote 250-,€. 
P. Šranc oboznámil predsedníctvo o termínoch a priebehu záverečných skúšok prihlásených 
žiadateľov o členstvo v SRZ-MsO Trenčín. Termíny skúšok s testami, budú vykonané v dňoch 8.5. 

a 9.5.2021, od 8:00÷18:00 hod. Testy a s tým súvisiace úkony zabezpečí skúšobná komisia v zložení: 
p. Remenec a p. Šranc. 
Predseda oboznámil členov predsedníctva s odvolaním sa proti rozhodnutiu DK pri SRZ-MsO 
Trenčín, ktoré podali: p. E. G., p. J. C. a p. M. Ď. Prerokovanie odvolaní bolo odročené. 
Predseda informoval predsedníctvo o zdražení poplatkov za hromadné príkazy vo VÚB, ktoré od 1.5. 
2021stúpnu na 3€ za jeden príkaz. Predsedníctvo poverilo štatutárov MsO, aby prerokovali možnosti 
úhrad hromadných príkazov elektronicky. 
Vzhľadom na tlač, distribúciu a finančné náklady spojené s vydaním periodika Petrov zdar p. Habáň 

navrhol, aby informátor Petrov zdar bol v tlačenej podobe vydávaný v obmedzenom množstve. 
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 Po pripomienkach predsedníctvo poverilo p. Habáňa a p. Žideka, aby pripravili založenie oficiálnej 
fcb stránky s možnosťou preklápania potrebných informácii pre členov SRZ-MsO Trenčín z web 
stránky SRZ.  
Predseda informoval výbor o uznesení okresného súdu v súvislosti so škodou na rybej osádke 

v potoku Niestora, ktorú spôsoili osoby pri ťažbe dreva,  ako aj o spôsobe úhrady škody. Škoda bola 
vyčíslená vyčíslená vo výške 6300,-€. Suma bude splatená tromi splátkami. 
Predsedníctvo odporúča ObO, ktoré budú vykonávať brigády mimo plán, aby ich termíny a náplň boli 
zverejnené na webovej stránke MsO.  
Na VČS ObO predsedovia pripravia návrhy na vyznamenania, pre svojich členov. 
Predsedníctvo schválilo žiadosť o prerušenie členstva p. M. V..    
Predsedníctvo odporučilo, aby v mesiaci máj-jún 2021 bola uskutočnená pracovná porada pomocných 

hospodárov ObO a členov RS pri SRZ-MsO Trenčín.  
Ad.7: Záver rokovania predsedníctva výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 


