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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Zápis zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 22.09.2022. 
Dňa 22.09.2022 o 16:00 hod. bolo zvolané zasadnutie výboru SRZ –MsO Trenčín, s týmto programom 

1. Zahájenie                                                                                                                       Lauš                                                            

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru MsO                              Remenenc 

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

4. Informácie: 

-stav čerpania rozpočtu 

5. Odvolacie konanie discipl. orgánu II. stupňa:                                                               Lauš 

  p. Minaroviech, Vítek, Konečný 

6. Spôsob realizácie násad PD-2 a P.p.1.roč.                                                                    Husár 

7. Pokyny k príprave inventarizácie majetku MsO                                                           Remenec 

  - zloženie inventarizačných komisii 

  - zloženie komisie pre prípravu nových členov SRZ 

  - redakčná rada pre prípravu informátora „Petrov Zdar“ 

8. Zásady tvorby rozpočtu na rok 2023                                                                            Lauš 

9. Žiadosť o prijatie za člena RS- Dušan Vincent                                                            Lauš 

10. Rôzne                                                                                                                          Lauš 

11. Záver                                                                                                                           Lauš 

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 21.7.2022.  Zápisnica bola 

prerokovaná a overovateľmi  podpísaná, bez pripomienok. 

Tajomník prečítal zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva výboru SRZ-MsO Trenčín zo dňa 4.8.2022.  Zápisnica 

bola prerokovaná 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 plastovej žumpy pre chatu Bodovka, spotrebný materiál, opravy krovinorezov a nákup 

kancelárskych potrieb 

d. Faktúry za násady, práce vykonané dodavateľsky na RD, energie, telefóny.... 

 

e. Výbor schválil finančnú odmenu pre p. Nadeždu Kukučkovú pri príležitosti významného životného 

jubilea 

Ad.4: Predseda oboznámil výbor so stavom čerpania rozpočtu SRZ-MsO k 30.6.2022 v jednotlivých položkách: 

výnosy  82%, náklady  46%. Podrobný rozpis čerpania rozpočtu je prílohou zápisnice. 

 

Ad.5: Výbor, ako discipl. orgán II. stupňa vypočul p. P.M. a prerokoval návrh disciplinárneho opatrenia 

navrhnutého DK pri SRZ-MsO Trenčín, uvedeného pod spisovnou značkou DK-02/2021- trvalé vylúčenie zo 

SRZ.  Výbor MsO potvrdil rozhodnutie DK pri SRZ-MsO Trenčín.  

Výbor, ako discipl. orgán II. stupňa vypočul p. Ľ.V. a prerokoval návrh disciplinárneho opatrenia navrhnutého 

DK pri SRZ-MsO Trenčín, uvedeného pod spisovnou značkou DK-03/2021- pokuta vo výške     300-,€. Výbor 

potvrdil rozhodnutie DK pri SRZ-MsO Trenčín 

Výbor, ako discipl. orgán II. stupňa a prerokoval návrh disciplinárneho opatrenia navrhnutého DK pri SRZ-MsO 

Trenčín, uvedeného pod spisovnou značkou DK-01/2021, voči p. M. K., ktorého po predložení splnomocnenia 

zastupoval právny zástupca. Výbor po diskusii rozhodol, že spis bude vrátený na riešenie DK pri SRZ-MsO 

Trenčín. Odvolaniu, resp. námietke zo strany p. M. K.  nebolo vyhovené. 

 

Ad.6: Výbor prerokoval, doplnil a schválil návrh rozdelenia násady Pd 2r.- 800 kg a Pp 1r.- 30 000 ks do revírov 

SRZ-MsO Trenčín. Podrobný rozpis rozdelenia násad vyhotoví hlavný hospodár. 

 

Ad.7: Tajomník rozdal predsedom ObO 1.÷6 inventúrne zoznamy materiálu, ktorý je v používaní jednotlivých 

ObO. Výsledky inventúr odovzdať do 30.10.2022. ObO si inventúrne komisie určia sami. 

Výbor ustanovil a schválil zloženie nasledovných komisií: 

a) Inventúrna komisia MsO: p. Ing. Jozef Lauš, Roman Husár, Ivan Remenec, Marián Habáň. 

b) Komisia pre školenie nových členov SRZ: Mgr. Miloš Dorušinec, Ing. Branislav Ďuďák, Ivan 

Remenec. 
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c) Komisia pre výdaj povolení na rok 2023: Mgr. Miloš Dorušinec, Roman Husár, Nadežda Kukučková, 

Ivan Remenec. 

Výbor schválil zloženie redakčnej rady pre prípravu informátora PETROV ZDAR v zložení: P. Ing. Jozef Lauš, 

Mgr. Miloš Dorušinec, Ivan Remenec, predsedovia ObO č.1÷6.                                                                  

Termíny VČS ObO, preteky, treba predložiť do novembrového zasadnutia výboru MsO. Termíny brigád ObO 

nahlásiť tajomníkovi do 30.10.2022. 

Ad.8:Predseda p. Lauš vyzval predsedov ObO, aby do 31.10.2022 poslali finančné požiadavky do rozpočtu MsO 

na rok 2023. 

Ad.9: Výbor prerokoval žiadosti za člena RS p. D. V. a p. M. V. a navrhuje, aby žiadosti boli odročené 

k prerokovaniu na budúci rok. 

P. Dušan Vincent požiadal MKK, aby MKK preverila prácu RS pri SRZ-MsO Trenčín. Žiadosť je prílohou 

zápisnice. 

Predseda prečítal podnet na tajomníka MsO, ktorý podal p. D. V.. Podnet je prílohou zápisnice. K podnetu sa 

vyjadrili p. Lauš, Vincent a Remenec. Po argumentácii obsahu podnetu a vzájomnej výmene názorov, bol podnet 

stiahnutý ako neopodstatnený. 

Ad.10: Rôzne: 

Výbor schválil navýšenie nákupu krmiva pre jesenné kŕmenie násad, vo výške 200,-€ na ObO. K metodike 

kŕmenia sa vyjadrili p. Lauš, Vranák, Benko, Vincent.  

Výbor schválil prestup mladých rybárov zo Zlatých Moraviec do našej MsO a to M. H. a O. H. 

P. Vincent oznámil termín brigády na Váhu na deň 24.9.2022 o 8.hod. a požiadal o výlov potoka Tarabové na 

deň 25.9.2022 o 8. hod. Výlovy agregátom bode koordinovať hlavný hospodár. 

Bola vznesená požiadavka na výlov“ Žabáku“, ktorý zabezpečí po súhlase majiteľa pozemku (SVP č.p.) p. 

Vincent. Vylovená ryba bude prenesená do revíru Váh č.8. 

P. Vranák a p. Lauš upresnili metódu hlasovania cez internet a to tak, aby hlasovanie bolo zreteľné a adresné t.j. 

hlasovanie odoslať všetkým účastníkom hlasovania. 

Ad.11: Záver rokovania výboru vykonal predseda MsO, p. Ing. Jozef Lauš. 


