
SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88.  

Informácia zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 17.12.2020. 

Dňa 17.12.2020 bolo zvolané zasadnutie predsedníctva výboru za účasti predsedu KK s týmto 
programom: 

1. Zahájenie 
2. Prijatie opatrení v súvislosti avizovanou s abdikáciou p. M. Karausa 

na funkcie v SRZ-MsO 
3. Informácia o stave žiadosti o nenávratný príspevok na rekonštrukciu liahne rybochovného 

zariadenia Kubrica 

4. Informácia o stave vrtu náhradného vodného zdroja Kubrica 
5. Novelizácia Smernice pre plánovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami 
6. Novelizácia Organizačného poriadku 
7. Rôzne 
8.  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.  
Hlasovanie: za: 5   proti:0   zdržal sa: 
0                          K jednotlivým bodom rokovania prijalo predsedníctvo výboru jednomyseľne 
nasledovné uznesenia:                                                                                                
  Ad 2.):  P. Lauš prečítal abdikačný list M.Karausa na funkcie pri výbore MsO a upozornil, že 
menovaný zostáva vo funkcii tajomníka výboru ObO č.5. K abdikácii sa vyjadrili jednotliví členovia 
predsedníctva. 
 Uznesenie č. 1/ 12-2020: 

„ Výbor SRZ-MsO berie na vedomie avizovanú abdikáciu p. M. Karausa na člena kontrolnej 
komisie pri SRZ-MsO a na funkciu vedúceho rybárskej stráže. Dočasným výkonom funkcie 
vedúceho rybárskej stráže  poveruje dňom 1.1.2021 tajomníka Ivana Remenca. 
 

Hlasovanie: za: 5   proti:0   zdržal sa: 0                           
  

 Ad 3.): p. Lauš informoval, že projekt na rekonštrukciu liahne  zariadenia Kubrica je spracovaný 
a žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola odoslaná na MŽP SR. 
 Ad 4.) p. Lauš informoval, že vŕtacie práce záložného zdroja vody pre liaheň Kubrica prebiehajú ( 
k dnešnému dňu sú už ukončené). Vrt bol ukončený v hĺbke 103 m, vykonaná bola čiastočná skúška 
výdatnosti zdroja. Uznesenie mestskej konferencie bolo splnené. 
Výdatnosť zdroja postačuje na zabezpečenie prevádzky liahne v havarijných situáciách. 
 Ad 5.) Novelizácia „Smernice pre plánovanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami“ vyplynula 
s požiadaviek novej“ Smernice Rady SRZ o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ“. Touto 
Smernicou došlo k navýšeniu finančných limitov pre odmeny funkcionárov SRZ. 
 Uznesenie č. 2/12-2020: 
  „ Výbor SRZ-MsO schvaľuje Dodatok č. 3 k Smernici pre plánovanie a hospodárenie 
s finančnými prostriedkami SRZ-MsO“ v bode 2. Odmeňovanie funkcionárov a členov SRZ. 

 
  Hlasovanie: za: 5   proti:0   zdržal sa: 0                           

Ad 6.): Na Sneme SRZ dňa 24.XI.2018 bola prijatá novelizácia Stanov SRZ a následne nový 
organizačný poriadok SRZ (OP SRZ) platný od 1.4.2020, ktorý v § 17 definuje základné funkcie 
organizačných zložiek. Doterajší Organizačný poriadok našej MsO uvádzal v bode 4. Funkcionári 
MsO a ich pôsobnosť: 
-vedúci rybárskej stráže- člen výboru, toto sme už dávnejšie zrušili bez náležitej úpravy 
v organiz. poriadku. 
- zástupca rybárskeho hospodára- člen výboru - prax a skúsenosti, ako aj ustanovenia OP SRZ, 
ukazujú, že táto funkcia ako člen výboru MsO nie je potrebná a vzhľadom k organizačnej 



štruktúre MsO TN ani opodstatnená. MsO má 6 ObO v ktorých je vo výboroch 6 pomocných 
hospodárov. Týchto hospodárov riadi odborne rybársky hospodár MsO. Riadenie doteraz 
nastaveného systému v poslednej dobe zlyhávalo, pomocní hospodári nemali pracovné porady, 
neboli zainteresovaní do výberových konaní násad a pod., rozhodnutia a informácie sa 
centralizovali, neboli informovaní štatutárny zástupcovia ani KK, činnosť na hospodárskom 
úseku naberala prvky netransparentnosti .Hore uvedené činnosti boli kedysi samozrejmosťou 
v práci rybárskeho hospodára a sú dokonca aj v pláne činnosti MsO. Riadenie podsystému 
hospodárenia musí vykonávať jedna osoba podľa §6..   ods.1 Vyhlášky č.381 MŽP SR a využívať 
k tomu potenciál všetkých pomocných hospodárov. 
- správca rybárskeho domu- člen výboru- jedná sa o technickú ,pomocnú funkciu spojenú 
s údržbou majetku a starostlivosťou o majetok na RD. 
  Uznesenie č.3/12-2020: 
„ Výbor SRZ-MsO schvaľuje dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku SRZ-MsO Trenčín 
v tomto znení: 
Bod 3. Orgány mestskej organizácie SRZ TN, str.4, pod text“ Výbor MsO“ doplniť text: 
„ V prípade zvláštnych a mimoriadnych situácii, výbor prijíma rozhodnutia s využitím 
elektronickej komunikácie. Elektronické hlasovanie je oprávnený spúšťať a iniciovať 
štatutárny zástupca MsO.  Hlasovanie o uzneseniach výboru MsO vykonávajú členovia 
výboru verejne...“odpovedať všetkým“. Výsledky hlasovania potvrdí informáciou štatutár 
MsO a sú zapracované do zápisnice o priebehu hlasovania.“  

Bod 4. Funkcionári MsO SRZ a ich pôsobnosť. 
str. 7 upraviť text „Hlavný hospodár“ na text „Rybársky hospodár“. 
str.9 upraviť text „Vedúci rybárskej stráže - člen výboru MsO“ na text „ Vedúci 
rybárskej  stráže“. 
str. 9 škrtnúť celý text:“ Zástupca rybárskeho hospodára- člen výboru MsO „ 
str.9 upraviť text „ Správca rybárskeho domu- člen výboru MsO“ na text „Správca 
rybárskeho domu“. 
Hlasovanie: za: 5   proti:0   zdržal sa: 0    

 
Uznesenia č.1/12-2020 ÷3/12-2020 boli postúpené na hlasovanie členom výboru SRZ – MsO 

Trenčín elektronicky.   
 
Ad.7.) Správca členskej základne oboznámil výbor so žiadosťami o prerušenie členstva 5. členov 
MsO. Nakoľko všetci mali splnené členské povinnosti, predsedníctvo prerušenia členstva 
schválilo.    
Hlasovanie: za: 5   proti:0   zdržal sa: 0    
 

Ad.8) Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Lauš. 
 

 
 

                              

 
 

 



SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Príloha č.1 k informácii zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného  
dňa 17.12.2020. 

 

Zápis z elektronického hlasovania výboru MsO o uzneseniach predsedníctva výboru zo 

dňa 17.12.2020.  
 

Členovia výboru SRZ – MsO Trenčín k prijatým uzneseniam predsedníctva hlasovali 
elektronicky k 31.12.2020 nasledovne: 

 
 Uznesenie č. 1/ 12-2020: 

 

Hlasovanie : 

Za:9              Proti:0                                       Zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 2/12-2020: 

 

Hlasovanie : 

Za:9              Proti:0     Zdržal sa:0 

 

 Uznesenie č.3/12-2020: 

 

Hlasovanie : 

Za:8              Proti:0     Zdržal sa:1 

 

 

 
V Trenčíne dňa 31.12.2020.                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


