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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 21.07.2022. 
Dňa 21.07.2022 o 16:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto programom: 

1. Zahájenie.                                                                                                                                                                                        

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze 20.4.2022 výboru MsO.                      

3. Schválenie finančných náležitostí, faktúr, nákupov, cestovných príkazov.                                                                        

4. Informácie: 

. predsedov ObO o práci za prvý polrok 2022                                                                                                                           

. predsedu MKK o činnosti MKK za prvý polrok 2022                                                            

. stav v odpredaji pozemkov „Záblatie“                                                                                    

.plnenie plánu zarybnenia v prvom polroku 2022                                                                    

. stave plnenia rozpočtu v príjmovej časti k 30.6.                                                                     

. podaní podnetu na OU OŽP Trenčín – Chocholnica                                                                   

5. Odvolacie konanie discipl. orgánu II. stupňa.                                                                       

6. Kooptácia člena disciplinárnej komisie.                                                                                     

7. Žiadosť o prijatie za člena RS- D.V.                                                                      

8. Rôzne.                                                                                                                                      

9. Záver.                                                                                                                                      

Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p. Lauš. Prítomní na zasadnutí sú podpísaní na 

prezenčnej listine, 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 20.4.2022.  Zápisnica bola po 

doplnení  schválená a overovateľmi podpísaná, bez pripomienok. 

 

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

a. Zmluvy o dielo za práce na chovnom zariadení Kubrica.  

b. Cestovné príkazy. 
c. Nákupy materiálu na údržbu objektov SRZ-MsO Trenčín 

 

Ad.4: Informácie: 

Predsedovia obvodných organizácii, č.1.3.4.5.6, informovali výbor o svojej činnosti za 1. polrok 2022.  Výbor 

vzal informácie na vedomie. 

Predseda MKK p. Habáň informoval výbor o činnosti MKK z 1. Polrok 2022. 

P. Habáň a p. Vranák informovali o stave predaja pozemkov Záblatie. Pozemok sa nepodarilo predať, bude 

potrebné predaj uskutočniť cez inzerát. 

Hl. hospodár informoval výbor o plnení plánu zarybnenia za 1. Polrok 2022 a o násade 4000 ks sumca cca 10cm. 

Predseda p. Lauš informoval výbor o stave plnenia rozpočtu v príjmovej časti k 30.6.2022.   

Výbor schválil Návrh na čerpanie rozpočtu finančných prostriedkov vybraných nad rozpočet SRZ-MsO Trenčín.  

Výbor schválil zmluvy o dielo pre p.J. L. a p.M. H. 

Predseda informoval výbor o podaní podnetu na OU OŽP Trenčín za neoprávnený odber vody z potoka  

Chocholnica, r.č.: 2-0250-4-1. Výbor vzal informáciu na vedomie a súhlasí s podaným podnetom. 

 

Ad.5: Výbor prerokoval odvolanie p. R. G. voči rozhodnutiu DK pri SRZ-MsO Trenčín, č. DK-64/2021. Po 

vypočutí p.R. G. výbor ako odvolací orgán II. stupňa, potvrdil rozhodnutie disciplinárneho orgánu I. stupňa –„ 
nevydanie povolenia na dobu troch rokov“ , odvolanie sa zamieta.  

P. M. sa na výbor nedostavil bez ospravedlnenia. P. L.V. sa na výbor nedostavil a ospravedlnil sa. 

Výbor prerokoval odvolanie resp. námietku, p M. K. 

P. M., L.V. a p.M. K. budú predvolaní a riešení na septembrovom zasadnutí výboru t.j. 22.9.2022. Pozvanie 

zabezpečí tajomník. 

Ad.6: Výbor po prerokovaní, schválil kooptáciu p. Tomáša Megu do DK pri SRZ-MsO Trenčín. 

 

Ad.7: Výbor prerokoval žiadosť p. D. V. za prijatie za člena RS pri SRZ-MsO Trenčín. Výbor po diskusii 

žiadosť neodporučil. 

 

Ad.8: Rôzne: 

Výbor schválil Zmluvu o dielo pre p. M. M za opakovaný monitoring stavu toku Chocholnica 

 

 



Výbor schválil vrátenie poplatku za K- povolenie pre p. J. D. vo výške 46-,€ z titulu jeho úmrtia. 

 

 

Ad.9: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš. 
Podrobný zvukový záznam pre potreby zápisnice je uložený v PC tajomníka. 

 

 

 
 

 

 

V Trenčíne dňa 21.7.2022.                        

 


