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SRZ - Mestská organizácia Trenčín, Legionárska č.88. 

Informácia zo zasadnutia výboru SRZ - MsO Trenčín, konaného dňa 17.02.2022. 
Dňa 17.02.2022 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. Informácie: 

   . informácia  o stave výdaja povolení na rok 2022                                                                  

   . Informácia o zarybnení pstruhových tokov chovných ikrou P.p. v očných bodoch                                                                                                      

   . informácia predsedu KK o zisteniach pri kontrole záznamov  o úlovkoch za rok 2021          

   . informácia o podaných kandidátkach členov do funkcii v orgánoch SRZ- MsO  TN                                               

5.  Pokyny pre prípravu hniezd na reprodukciu zubáča veľkoústeho                                                                                                                               

6.  Prerokovanie usmernenia k plneniu uznesenia č.2B/2021 bod č.5 z 21.8.2021       

7. Rôzne                                                                                                                                                                                                                                              

8. Záver                                                                                                                                                      

Priebeh:                                                       

Ad.1: Zasadnutie výboru SRZ-MsO otvoril a viedol predseda p.Ing. 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 27.1.2022.  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, za vedenie účtovníctva, nájom 

pozemkov – SPF. 

b. Nákupy: bezdrôtová „myš“ k PC HP 

 

Ad.4: Informácie: 

• Správca členskej základne podrobne informoval výbor o počte vydaných povolení na rybolov. 

K 17.2.2022 bolo poštou odoslaných 1367 dokladov. 

• P. Kukučka, Habáň, Hamaj a Vranák informovali výbor o lokalitách a počtoch vysadených ikier Pp. 

Výbor zobral informáciu na vedomie. 

•  Predseda MKK informoval výbor o  priestupkoch, ktoré boli zistené kontrolou odovzdaných záznamov 

o úlovkov z roku 2021. Bolo zistených cca 60 previnení a to nesprávne vedenie záznamu o úlovkoch, 

prekročenie limitu hmotnosti denného úlovku. Dôvodné previnenia budú postúpené na riešenie DK pri 

MsO Trenčín. 

• Tajomník informoval výbor o menách a počtoch a členov SRZ-MsO Trenčín, ktorí si podali návrh za 

kandidátov do výborov ObO č.1÷6, k 17.2.2022.                                                                                 

Predsedovia ObO sa postupne vyjadrili k menovaným.   

                                                                          

Ad.5:  Hl.hosp. p.Kukučka informoval výbor o možnosti objednania kokosového vlákna, podľa požiadaviek 

ObO, potrebného na opravu hniezd pre výter zubáča. Po jeho dodaní bude informovať predsedov ObO, alebo 

pomocných hospodárov ObO. 

 

Ad.6: Tajomník odprezentoval návrh usmernenia pre vytvorenie pracovných skupín, vyplývajúcich z uznesenia 

MK, zo dňa 21.8.2021. Usmernenie doplnili p. Lauš, Vranák a Kukučka. Usmernenie je prílohou zápisnice.  

Ad.7: Rôzne: 

➢ Predseda p. Lauš oboznámil výbor s podmienkami lovu a rušenia kormorána v revíroch MsO Trenčín, 

ktoré vyplynuli z pokynov vydaných ŠOP. Informoval, že podmienky lovu a plašenia sú vydané tak, 

aby sme nehohli plašiť ani strieľať v úseku Váhu č.8 v podstate od Enklávy až po cestný most v obci 

Opatovce, kde sa nachádzajú významné zimoviská rýb......tieto nevýhodné podmienky (výnimky) budú 

prednesené na konferencii SRZ „ Vplyv rybožravých predátorov na populácie rýb v revíroch SRZ“, 

ktorá sa za účasti zainteresovaných organizácii MŽP, SPZ... aj zahraničných rybárskych zväzov 

uskutoční 7.4.2022 v Žiline. 
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              Predseda oboznámil výbor s projektom vyhliadkovej terasy na brehu revíru Váh č.8 v úseku medzi 

starým žel.mostom a starým cestným mostom. K projektu neboli žiadne pripomienky, pretože svojou polohou a 

charakterom neobmedzuje výkon rybárskeho práva v revíry Váh č.8.  

 

 

➢ Predseda oboznámil výbor s podmienkami grantu, na vytvorenie informačných - vzdelávacích tabúľ. 

Projekt musí byť spracovaný do 30.5.2022. Záujemcom o spracovanie projektu zašle podrobné 

informácie. 

➢ Výbor prerokoval a schválil žiadosť o prerušenie členstva p. F. B., ďalej schválil žiadosti o prestup 

z MsO TN do NM. Žiadosti o prestup k OZ NM môže bzť podávaná po predchádzajúcom prerokovaní 

so štatutármi NM, nakoľko uvedená organizácia má pozastavený príjem nových členov. Po splnení 

podmienky, že  budú prijatí, prestup bude zrealizovaný. Výbor schválil prestup členov do MsO Trenčín 

trom žiadateľom.                                                                                                        

           

➢ Výbor poveril p. Lauša a Vincenta, aby zastupovali MsO na rokovaniach ohľadne úpravy okolia 

Orechovského potoka. S výsledkom rokovaní bude výbor oboznámený na marcovom zasadnutí výboru. 

➢ Výbor schválil uzavretie bezkontaktného výdaja povolení dňom 28.2.2022. Kontaktný výdaj povolení 

bude prebiehať od 1.3.2022 v termínoch uvedených v spravodaji Petrov zdar. 

➢ Výbor schválil, že ČS ObO č.1÷6 budú vykonané do polovice mesiaca apríl 2022. Termíny konania ČS 

➢ Nahlásia predsedovia ObO tajomníkovi, ktorý zabezpečí ich zverejnenie na informačných kanáloch. 

➢ Vzhľadom na zvýšené ceny násad, výbor jednomyseľne schválil navýšenie  rozpočtu v položke na 

nákup násad o 10 000€ t.j. na násady bude určená suma 120 000,-€.                                                                               

 

➢ Školenia nových členov a skúšky budú vykonané v mesiaci marec v termínoch, ktoré budú dohodnuté 

z prevádzkovateľom reštaurácie Perla.  

➢ Výbor schválil násadu P.p. do revíru Váh č.8 v termíne 15. alebo 17.6.2022. 

                                

➢ P. Vranák upozornil na aktualizáciu rybárskeho poriadku, ktorá by mala byť vykonaná do 31.5.2022. 

 

     Ad.8: Záver rokovania výboru vykonal predseda SRZ- MsO. 

 

 

  

 

 

       

 

 

                                                   


