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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 20.04.2022. 

Dňa 20.04.2022 o 16:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto 
programom: 

1. Zahájenie                                                                                           

2. Zápisnica zo zasadnutia posledného výboru MsO                    

3. Schválenie faktúr a ostatných finančných položiek                   
4. Program a priebeh mestskej konferencie, návrh komisií na MK  

5. Účtovná závierka MsO za rok 2021                                                

6. Informácia o zarybnení pstruhom Pp. a Pd.                                 
7. Príprava rybárskych pretekov                                                         

8. Rôzne                                                                                                   

9. 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 výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 17.3.2022.  
Zápisnica bola schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 

 

Ad.3: Výbor prerokoval a schválil finančné náležitosti potrebné pre zabezpečenie činnosti MsO: 
a. Faktúry: odvody do štátnej pokladnice, telefón RD, internet RD, prenájmy priestorov na VČS, 

poplatok za kom.odpad, stavebné služby – Nozdrkovce- cesta. 

b. Nákupy: , kredit na MT 1.Q, materiál na údržbu ObO č.1, 6, betón na lavičky ObO č.4, 
cestovné príkazy. 

 

Ad.4: Výbor prerokoval program MK a predbežne navrhol zloženie komisií, ktoré zabezpečia priebeh 

MK. Aktuálny zoznam komisií MK, spracuje tajomník, ktorý bude prílohou tejto zápisnice. Výbor 
navrhne na MK   11 členný výbor a tajné hlasovanie. 

Predseda zhodnotil plnenie uznesenia MK z 21.8.2021. Z uznesenia neboli splnené uznesenia č.11 

z 2020 (odpredaj pozemkov MsO)  a bod č.18 z 2021(kontrola RS rev. Váh č.8 v plavebných 
komorách ). Nesplnené body treba zdôvodniť na MK. 

 

Ad.5: Predseda prečítal Správu o hospodárení SRZ-MsO Trenčín za rok 2021 a ročnú účtovnú 

závierku MsO za rok 2022. Správz  budú predložené na MK. 

Ad.6: Hl. hosp. p. Kukučka informoval výbor o násade Pp a Pd, ktorá bola dodaná do pstruhových 
revírov.  Ďalej informoval výbor o vysadení 500kg amura, ktorý bude vysadený do revírov: VN 

Svinica 180kg, Bodovka 180kg a TN Kaskády 140kg. 
 

Ad7: P. Vranák informoval výbor o zabezpečení pretekov, ktoré organizuje MsO a sú uvedené 
v informátore PETROV ZDAR. K organizácii, k vecnému a finančnému zabezpečeniu pretekov sa 

vyjadrili pp. Malík, Oslanec, Hamaj. Finančné zálohy budú pripravené na RD 28.4.2022, ktoré si 

poverení organizátori pretekov môžu vyzdvihnúť. 

Ad.8: Rôzne: 
Výbor schválil prestup do MsO Piešťany, p. J. S. Ďalej schválil prerušenie členstva pre p. N. B. a F. 

Ch. 
 

Výbor neschválil prerušenie členstva p. J. L., pre nesplnené členské povinnosti. 
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Výbor neschválil žiadosť o členstvo v MsO p. L. Š., z dôvodu chýbajúceho vyjadrenia MO Žarnovica, 

kde bol členom od r.2002.  
P. Vincent navrhol, aby bol vykonaný kontrolný výlov Súčanky, z dôvodu zistenia stavu Pp. Ďalej 

požiadal o vstup do RS. Požiadavkou sa bude zaoberať výbor zvolený na MK. 

P. Hamaj požiadal o dodanie a sprostredkovanie kúpy 100kg Pd na preteky detí. 

 
Predseda informoval výbor o návrhu do novely Zákona o poľovníctve, kde SRZ navrhuje, aby 

kormorán veľký bol po dobu 4 mesiacov (november,december,január,február) vedený ako poľovná 

zver. 
Výbor schválil finančný príspevok pre p. Zachara na materiálne zabezpečenie rybárskeho krúžku detí 

3÷7 ročných, vo výške 150€. 
 

Ad.9: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš. 

 

 
  

 


