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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 19.05.2022. 
Dňa 19.05.2022 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. Prerokovanie stavu čerpania rozpočtu za I.Q roku 2022                                

5. Informácie: 
- správcu členskej základne o stave výdaja povolení na r.2022                          

- hlavný hospodár o zarybnení jarnou násadou kapra rybničného                        

- úlohy vyplývajúce z Vestníka SRZ-Rada máj- 2022                                       

- mimoriadne zhoršenie kvality vôd Súčanka                                                      

- požiadavka MO SRZ Bánovce n/B na posilnenie populácie beličky európskej           

6. Rôzne                                                                                                               

7. 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 doplnený o prerokovanie odvolacieho konania p.R. G. a disciplinárneho konania 

p. P.M. Program aj s doplnením bol jednomyseľne schválený, bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Ad.2: Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 20.4.2022.  Zápisnica bola po 

doplnení  schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 

Hlasovanie: 

Tajomník prečítal Správu o konaní  MK, ktorá sa konala dňa 23.4.2022 a bola odoslaná na Radu SRZ.  

Ad.3: Výbor prerokoval a schválil finančné náležitosti potrebné pre zabezpečenie činnosti MsO: 

 

Výbor schválil zmluvy o dielo pre členov výdajnej komisie, podľa smernice.  

 

Výbor schválil zmluvy o dielo pre členov skúšobnej komisie, podľa smernice. . 
 

Predseda navrhol, aby členovia p.Šranc,p. Kukučka, p. Hamaj st. pri príležitosti ukončenia výkonu funkcií vo 

výbore  MsO boli mimoriadne odmenení. Výbor návrh schválil. 

Ad.4: Predseda  formou prezentácie informoval výbor o čerpaní rozpočtu za I.Q r.2022, po jednotlivých 

položkách. Z rozpočtu bolo vyčerpaných 64 295,-€, čo predstavuje 27% z celkového rozpočtu.Výbor zobral 

informáciu na vedomie. 

Ad.5: Tajomník prečítal Informáciu o stave výdaja povolení za rok 2022. Informáciu zobral výbor na vedomie.  

Predseda navrhol, aby nevydané povolenia, členov ktorí majú splnené všetky náležitosti, boli odoslané poštou. 

Zoznam členov, ktorí nemajú správne zaplatené, bude zverejnený na webe MsO. 

Hlavný hospodár p. Husár informoval výbor o rozdelení násady K-3, Zu-rýchl., úhora 

Predseda informoval výbor o úlohách, ktoré vyplynuli z Vestníka Rady SRZ máj 2022.                                        
Zmeny v revírovaní a rybárske poriadky treba zjednotiť a to do termínu 30.6.2023. Nozdrkovce budú riešené 

vytlačením dodatku k miestnemu rybárskemu poriadku a na informačnej tabuli..  

P. Hamaj informoval výbor o zhoršenej kvalite vody v revíry Súčanka na a množstve a druhoch uhynutých rýb. 

Úhyn bol nahlásený polícii a vyčíslenie škody vykoná predseda p. Lauš. 

Výbor prerokoval požiadavku  MsO Bánovce n/B na posilnenie populácie beličky európskej na VN Prusy. 

Odlov sa uskutoční po dohovore na VN Baračka. 

Ad.6: Na zasadnutie výboru bol pozvaný p,. Branislav Ďuďák, ktorý prevzal funkciu vedúceho RS.  

Predseda zhodnotil stav RS, ktorý nie je na požadovanej úrovni.  

Predseda prečítal   žiadosti na školenie RS, ktoré treba zaslať do 30.5.2022,  

Predseda informoval o podanej žiadosti D. Vincenta, ktorý znova  požiadal o prijatie do RS. K žiadostiam sa 

vyjadrili p. Ďuďák, . Ďalej sa k žiadostiam vyjadrili p. Lauš, Vranák, Karaus, Hamaj, Benko, Malík, Remenec. 

Výbor MsO sa nevedel jednoznačne zaujať stanovisko k žiadosti a preto rozhodol o jej prejednaní na porade RS. 
Potom rozhodne o uvedenej žiadosti na ďalšom zasadnutí výboru.. 

Predseda informoval výbor o množiacich sa stratách povolení na rybolov. Vydanie nového povolenia bude výbor 

riešiť v zmysle smernice pre výdaj povolení za úplnú náhradu novej povolenky, okrem krádež, živelná pohroma 

a pod. kde je potrebný záznam polície..... 

Hospodár zabezpečí odobratie 30 000ks  ¼ ročka Pp z Kubrice do 31.5.2022, z dôvodu rekonštrukcie liahne. 



Predseda oboznámil výbor s odvolaním p. R. G. voči rozhodnutiu DK – 3 roky nevydať povolenie na 

rybolov.  P.R.G. bude pozvaný na júlové zasadnutie výboru t.j.21.7.2022, kde bude prerokované jeho 
odvolanie. 

DK postúpila na výbor rozhodnutie o trvalom výlúčení zo SRZ p. P. M. Výbor bude návrh riešiť na 

zasadnutí výboru dňa 21.7.2022. Pozvanie na zasadnutie výboru  p.R. G. a p. P. M. zabezpečí 
tajomník MsO. 

P. Benko navrhol, aby bola dostupná centrálna evidencia priestupkov členov SRZ z celého Slovenska, 

aby nedochádzalo k prestupom trestaných členov SRZ. Predseda požiadavku prednesie na prezídiu 

Rady SRZ. 
P. Vincent požiadal o úpravu cesty v revíre TN Kaskády. Požiadavka bude riešená po dohovore 

s p.Sokolom. 

P. Vincent požiadal vykonanie hospodárskeho prieskumu na Chocholnej, ktorý sa predbežne 
uskutoční na jeseň 2022. 

P. Vincent navrhol zvýšenie povolenia na rybolov na 60€. Nakoľko MK tento návrh neschválila výbor 

o návrhu nebude hlasovať. 
P. Husár navrhol opravu revírnych tabúľ, ktoré nie sú čitateľné. Po diskusii predseda vyzval hl. 

hospodára, aby zvolal poradu a problém vyriešili pomocní hospodári ObO. 

P. Vranák zabezpečí prehliadku a prípadnú opravu krovinorezov typu Dolmar, uložených na RD.  

P. Benko navrhol, aby bolo udelené čestné členstvo v MsO pre p. Viktora Kukučku a Miroslava 
Hamaja st.  Predseda vysvetlil podmienky pre udelenia čestného členstva v SRZ. Návrh bude 

prehodnotený na júlovom zasadnutí výboru. 

P, Benko požiadal o kúpenie člna pre ObO č.4,. Požiadavka bude riešená na júlovom zasadnutí výboru 
po vyhodnotení finančnej situácie MsO. 

Ad.7: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš. 

 

 


