
 
 
 
 
 

      Informácia o priebehu  rokovania  výboru MsO SRZ Trenčín dňa 7.12.2017 
 
 
Program rokovania: 
1. Zahájenie                                                                                                                      
2. Prerokovanie zápisnice a poslednej schôdze výboru MsO SRZ                         
3. Prerokovanie, schválenie preplatenia došlých faktúr a finančných 
    náležitostí                                                                                                                     
4. Informácia predsedov ObO o výsledkoch inventarizácie majetku, návrhy 
     na rušenie poškodeného drobného majetku, aktualizácia inventúrnych súpisov       
5.  Prerokovanie návrhov na udelenie vyznamenaní a návrhov na udelenie  
     bezplatných povolení za brigádnickú činnosť a prácu pre MsO SRZ                               
6.  Pokyny k príprave VČS ObO č.1-6                                                                                        
7.  Rôzne                                                                                                                                       
8.  Záver                                                                                                                                       
 
 
Poznámka:                                                                       
Predsedovia ObO č.1-6 odovzdajú (pošlú ) návrhy na udelenie vyznamenaní Ing. Šrancovi do  
5.12.2017. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Prítomní:   Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Šranc, Malík, Riška, Hamaj, Chlpek, 
Opsravedlnený: Cintula 
Nemocný: Klas ( Vincent) 
Za MKK: Habáň, Fusek 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ad 1.) Rokovanie zahájil predseda MsO, program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Ad 2.) Zápisnicu z rokovania poslednej schôdze výboru MsO prečítal tajomník MsO. K obsahu 
zápisnice neboli žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  Za: 9                       Zdržal sa: 0           Proti:  0 
 
Ad 3.)  Výbor MsO prerokoval  a schválil preplatenie došlých faktúr za služby, cestovných príkazov 
a náležitosti členov výboru podľa Smernice....... 
Hlasovanie:  Za: 9                     Zdržal sa: 0             Proti:  0 
 
Ad 4.)  Predsedovia ObO a tajomník MsO informovali o stave inventúr. Výbor MsO vzal informácie na 
vedomie. 
 
Ad 5.) Správca členskej základne predniesol návrh obvodných organizácii na udelenie vyznamenaní 
pre členov MsO SRZ za dlhoročnú prácu v SRZ. Výbor MsO návrhy na udelenie vyznamenaní schválil. 
Schválený návrh je uložený ako príloha k zápisnici. 
Hlasovanie:     Za: 9                Zdržal sa:  0               Proti: 0 
 Správca členskej základne predniesol návrh na udelenie bezplatných povolení na rybolov v roku 2018 
pre členov výborov a komisii, pre členov, ktorí odpracovali viac ako 40 brigádnických hodín, členov 
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 ktorí poskytli MsO SRZ materiál, techniku, alebo vykonali práce v prospech MsO mimo brigádnické 
hodiny v hodnote vyššej ako „3x cena povolenky“, členom rybárskej stráže . Schválený návrh je 
uložený ako príloha k zápisnici.                                                               
Hlasovanie:     Za:  9            Zdržal sa:  0            Proti:  0 
 
Ad 6.) Požiadavky na prípravu VČS predniesol predseda MsO. Upresnenie programu schôdzi, spôsobu 
voľby členov výboru a zásady pre kandidatúru na funkcie budú upresnené po obdržaní metodických                                                                     
pokynov od RADY na schôdzi výboru v mesiaci január 2018. Predseda MsO upozornil, na požiadavku 
bezúhonnosti  navrhnutých kandidátov. Výbor MsO informácie a pokyny vzal na vedomie. 
 
Ad 7.)- p. Riška požiadal, aby prevzatie schválených finančných náležitosti bolo vykonané do 18.12.,  

- p. Vincent požiadal výbor MsO, aby prehodnotil výšku odmien za prácu pre výbor ObO č.3. 
Vykonal odpočet prác ObO č.3. 
.p. Sokol spravil odpočet prác v roku 2017, ktoré vykonala ObO č.2 a porovnal ich rozsah 
z rozsahom, ktoré vykonal ObOč.3. 
.p.Chlpek podporil požiadavku p.Vincenta 
.p. Lauš upozornil na skutočnosti, že práce ktoré menoval p. Vincent vykonávali všetky ObO, 
nevidí v jeho odpočte nič naviac. Upozornil, že úlohy k revitalizácii potoka Chocholnica 
v parku, ako aj odstránenie náletových drevín pod haťou Trenčianske Biskupice neboli 
splnené. 
.p. Malík pripomenul, že úpravu toku Chocholnice, na výbore sľúbil predseda ObO č.3 
Hlasovanie o návrhu p.Vincenta :  Za : 1             Zdržal sa : 0     Proti:  8 

- p. Lauš prečítal žiadosti: 
. troch členov MsO SRZ o prijatie do rybárskej stráž 
Hlasovanie :   Za:   9               Zdržal sa :  0            Proti:   0 
.dvoch členov MsO SRZ k vyslaniu na školenie rybárskych hospodárov 
Hlasovanie:    Za:   9               Zdržal sa:   0           Proti:   0 
. žiadosť sekcie LRU-P/Rady SRZ na usporiadanie „Majstrovstiev RS juniorov v LRU-plávaná“ 
na Kočkovskom kanáli Váh č.8 v termíne 13.7.-15.7.2018 
Hlasovanie:  Za:   9                 Zdržal sa:  0            Proti:   0 
 

Ad 8.)  Záver vykonal predseda MsO, poďakoval za prácu v roku 2017, poprial členom výboru 
príjemné sviatky. 


