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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 16.12.2021. 

 

Dňa 16.12.2021 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 stave a priebehu inventúr po jednotlivých ObO                     

   . informácia o výsledkoch rokovania na OcÚ Zamarovce ( Žabák)            

   . informácia o priebehu rekonštrukcie liahne Kubrica                                                                                                               

5. Schválenie návrhu rozpočtu MsO na rok 2022                                                                                                                                                           

6. Organizácia výdaja povolení na rok 2022 v súlade s protipandemickými opatreniami vlády.                                                   

7. Rôzne                                                                                                           

8. Záver                                                                                                             

 

  Priebeh:                                                     

Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p. Lauš.  

Program rokovania výboru bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 

 

Ad.2: Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 18.11.2021 

a zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 25.11.2021.  Zápisnice boli schválené a overovateľmi 

podpísané, 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, technológia na rekonštrukciu 

Kubrice, Pp 1r, násada ostrieža, spracovanie účtovníctva, ostatné kaprovité ryby.... 

 

b. Drobné nákupy a cestovné príkazy:( krmivo ObO č.6, kancelárske potreby, toner, kredit na 

MT, pletivo ObO č.5, čistiace prostriedky pre RD.) 

 

Ad.4: Informácie:                                                                                                                                      -

-Tajomník oboznámil výbor o stave inventarizácie majetku SRZ-MsO Trenčín. Skontrolované 

a doplnené inventúrne zoznamy tajomník spracuje a pripraví na podpis inventúrnou komisiou. 

-Predseda informoval o rokovaniach  na ObÚ Zamarovce ( Žabák). Výbor vzal informáciu na 

vedomie. 

- Predseda informoval výbor o priebehu a výsledku rekonštrukcie liahne v chovnom zariadení 

Kubrica. Výbor vzal informáciu na vedomie. 

Ad.5: Predseda formou prezentácie predložil po jednotlivých položkách doplnený rozpočet SRZ-MsO 

Trenčín na rok 2022. Výbor návrh rozpočtu MsO na r.2022 schválil. Rozpočet je prílohou zápisnice a 

bude predložený na schválenie MK. 

Hlasovanie: 

Za: 9    Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

 

Ad.6: Výbor prerokoval možnosti výdaja povolení na rok 2022. Vzhľadom na pandemickú situáciu, 

povolenia budú členom, po splnení inštrukcií uvedených v Spravodaji zaslané poštou do vlastných 

rúk. Výdajná komisia postupne zabezpečí odoslanie povolení v termínoch tak, ako členovia odovzdajú 

záznam o úlovkoch, členský preukaz a uhradia predpísané platby. 

 

 



Ad.7: Rôzne:   

Výbor schválil prestupy p. K. J., M. H, M. A. 

 

Prerušenie členstva p. M. L. bude akceptované po splnení členských povinností -  chýba odpracovanie 

brigády.  

Hlavný hospodár rozpošle predsedom ObO informáciu o zarybnení revírov v roku 2021. 

Predseda ObO č.6, p. Vranák, zdôvodnil a požiadal o udelenie MK povolenky pre p. F. T. na rok 2022. 

Výbor návrh schválil. 

 

Ad.8: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO,  

 

 

                       

 

       

 

                                                                              

 


