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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia  zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 08.07.2021. 

 

Dňa 08.07.2021 o 16:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto programom: 

1. Zahájenie                                

2. Prerokovanie a schválenie zápisnice z posledného rokovania výboru  

3. Schválenie finančných položiek a preplatenie faktúr                  

4. Prerokovanie sťažnosti p. R. Č.                                   

5. Určenie konania VČS ObO 1÷6 a Mestskej konferencie SRZ-MsO Trenčín       

6. Organizačné pokyny pre konanie VČS a MK, (program)                      

7. Prerokovania VZN mesta Trenčín k vytvoreniu chráneného územia:  „Trenčiansky luh“                                                                                           

8. Informácia zo spoločnej kontroly členmi RS a PZ zo dňa 25.÷26.6.2021  

9. Rôzne 

10. Záver  

Priebeh: 

Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p. Lauš. Prítomní na zasadnutí sú 
podpísaní na prezenčnej listine.  
Program rokovania výboru bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 
Ad.2: Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 
19.5.2021. Zápisnica bola schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 
Ad.3: Výbor prerokoval a schválil finančné náležitosti potrebné pre chod MsO: 

a. Faktúry za násady, poistné a odvody. 

       b.   Drobné nákupy, pre potreby ObO a MsO. 
Ad.4: Sťažnosť p. R. Č. nebola prerokovaná, pretože p. R.Č. sa na zasadnutie výboru nedostavil. 
Ad.5: Po prerokovaní možností konania VČS ObO 1÷6, predsedovia nahlásia termíny konania 
tajomníkovi a zabezpečia sály pre ich vykonanie. Termín MK bol predbežne stanovený na 21.8.2021. 
Ad.6: Predseda oboznámil výbor s organizačnými pokynmi pre konanie VČS ObO. Program VČS ObO 
bude zaslaný mailom. Pre počet delegátov na MK bol stanovený pomer 1:100 + členovia výborov 
a komisií. 

Ad.7: VZN mesta Trenčín k vytvoreniu chráneného územia „ Trenčiansky luh“ nebolo prerokované 
s poslancom p.R. M., pretože došlo k zlej interpretácii termínu zo strany výboru MsO.  
Predseda oboznámil výbor s obsahom VZN a námietkami zo strany SRZ. Do diskusie sa zaojilo 5 členoc 
výboru. Pripomienky a námietky k VZN, spracuje predseda a pošle členom výboru na vyjadrenie.  
Ad.8: Tajomník informoval výbor o priebehu spoločnej kontroly RS konanej dňa 25. a 26.6 2021 
s príslušníkmi PZ SR. Bolo skontrolovaných 115 rybárov v revíroch Váh č.8, Bodovka, Jazierko, VN  
Svinica, Nozdrkovce, VN Baračka a VN Park. Kontroly sa zúčastnilo 6 členov RS a 4 príslušníci PZ 
SR. Výbor zobral informáciu na vedomie. 

Ad.9: Výbor prerokoval a schválil vrátenie finančnej čiastky vo výške 50€, pre p. J. G. a p. J. R. 
z dôvodu úmrtia. 
P. Kukučka informoval výbor o finančnom čerpaní za doteraz dodané násady vo výške 29%, ako aj 
o dodaní výberového kapra o hmotnosti 1300kg, ktorý bude dodaný v termíne 1.7÷30.9.2021. 
Ďalej informoval výbor o priebehu porady pomocných hospodárov ObO.  
 
Ad.10: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš. 

 
 

V Trenčíne dňa 08.07.2021.  


