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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 18.11.2021. 

Dňa 18.11.2021 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 výlovoch chovných tokov pstruhových - Kondrút, Kubranský       

   . informácia hlavného hospodára o stave zarybnenia a čerpania kapitoly 

    „ násady rýb“  rozpočtu na rok 2021                                                                      

   . informácia hlavného hospodára o stave prípravy informátora  

    „Petrov zdar. 2021.“                                                                                                                                                                                          

5. Prerokovania návrhu rozpočtu MsO na rok 2022                                                   

6. Zásady vykonania inventarizácie majetku MsO                                                    

7. Odvolacie konanie II. stupňového disciplinárneho orgánu vo veci J.K.                                                                                                                              

8. Rôzne                                                                                                                       

9. Záver                                                                                                                         

  Priebeh:                                                       

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.  

Program rokovania výboru bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 

 

Ad.2: Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 21.10.2021.  

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 a cestovné príkazy 

 

Ad.4:Informácie: 

• Predseda MsO  informoval výbor o priebehu rekonštrukčných prác na chovnom zariadení 

Kubrica. Zdôraznil potrebu brigádnikov na pomocné práce. 

• P. Lauš a p. Habáň informovali výbor o výlove  potokov Konrúd, Turňanka a Mitický potok. 

V Konrúde bolo vylovených 80 ks P.p.-1r. V Turňanke bolo vylovených 5 ks Pp a v Mitickom 

potoku bolo vylovených 15 ks Pp. Výbor vzal informáciu na vedomie. 

• Hlavný hospodár informoval výbor o druhovom a hmotnostnom zarybnení revírov MsO 

Trenčín, ako aj o zatiaľ nedodaných násadach. K informácii sa vyjadrili p.Repa, Vranák, 

Kukučka, Lauš.  

• Bola vykonaná obsahová kontrola informátora Petrov zdar formou prezentácie. Po korekčných 

úpravách bude informátor vytlačený a distribuovaný do 15.12.2021. 

Ad.5: Predseda  oboznámil výbor s doplneným rozpočtom SRZ-MsO Trenčín na rok 2022, podľa 

požiadaviek ObO. Predseda dopracuje ďalšie požiadavky ObO a upraví rozpočet z ohľadom na rast 

cien energii a PHM. Konečný návrh rozpočtu bude prerokovaný  na decembrovom zasadnutí výboru 

SRZ- MsO Trenčín. 
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Ad.6: Tajomník oboznámil výbor z podkladmi pre vykonanie inventarizácie majetku SRZ-MsO 

Trenčín. ObO  vykonajú inventúry vlastnými inventúrnymi komisiami, pričom vyznačia položky,  

ktoré majú byť zrušené a položky, ktoré nie sú uvedené v súpisoch. Zoznam dlhodobého majetku po 

konzultácii s účtovníčkou bude zaslaný predsedom ObO mailom. Inventarizácia u ObO by mala byť 

vykonaná do 30.11.2021. Inventúra RD, Hl. hosp. a RS bude inventúrnou komisiou vykonaná 

25.11.2021. 

Ad.7: Výbor ako odvolací orgán  II. stupňa prerokoval odvolanie p. J. K. voči rozhodnutiu DK. 

Predseda, p. Lauš oboznámil výbor s obsahom previnenia p. J. K. – nezapísanie hmotnosti úlovku - 

úhora, ktorú bez akéhokoľvek úmyslu zabudol zapísať. 

K obsahu previnenia sa vyjadrili p. Vincent, Repa, Lauš, Habáň, Vranák. 

Po prerokovaní previnenia p. J. K., výbor ako odvolací orgán  II. stupňa rozhodnutie DK zrušil. 

Hlasovanie: 

Za: 9    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

Ad.8: Predseda p. Lauš oboznámil výbor s výškou financií, ktoré je možné vyplatiť na odmeny za 

prácu v roku 2021 pre výbory ObO, RS, Kontrolnú a disciplinárnu komisiu. Konkrétne rozdelenie 

pripraví predsedníctvo výboru na základe návrhov predsedov ObO a predsedov komisií. 

  

Výšku navrhnutých odmien a povolení zdarma za prácu v roku 2021 prerokuje a schváli predsedníctvo 

výboru SRZ-MsO Trenčín dňa 25.11.2021. 

P. Vincent popísal vplyv rybožravých predátorov v revíroch SRZ. Predseda p. Lauš informoval výbor 

o materiáloch, ktoré bude schvaĺovať Rada SRZ, ako podklad ku Konferencii k rybožravým 

predátorom za účasti príslušných štátnych zložiek, ktoré budú na konferenciu pozvané. 

Ad.9: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO. 

 

 


