
Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania  výboru 
MsO SRZ Trenčín dňa 16.3.2017. 

 
 
                                                  
 

                                         Program rokovania  

                                                                                    
 

1. Zahájenie                                                                                                                                          

2. Prerokovanie zápisnice z poslednej schôdze výboru MsO                                                              

3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a finančných náležitostí                                              

4. Schválenie Správy o priebehu mestskej konferencie pre Radu SRZ a 

    Zápisnice z MK                                                                                                                               

    (vyhodnotenie priebehu MK a rozdelenie zodpovednosti za splnenie úloh 

z uznesenia) 

5. Koncepcia  posilnenia populácie pstruha potočného                                                                      

    ( návrh zámyslu zarybňovania, chovné revíry, organizácia lovných skupín v rámci 

MsO) 

6. Príprava cien a pridelenie finančných prostriedkov na zabezpečenie  

   pretekov v love rýb                                                                                                                          

7. Informácia o stave v platení členských príspevkov, vydaných povoleniach 

              na rybolov na rok 2017, správa skúšobnej komisie o príprave nových členov SRZ                      
 
          8. Rôzne                                                                                                                                           
 
          9. Záver                                                                                                                                            
 

 

Účasť: Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Malík, Šranc, Riška, Hamaj (ml.), Chlpek, Klas, 

Cintula(ospravedlnený) 

Za MKK: Habáň, Žídek        

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Ad 1.) Zahájenie rokovania vykonal predseda MsO 

           Ad 2.)  Zápisnicu z rokovania poslednej schôdze výboru MsO prečítal tajomník MsO, k textu 
zápisnice neboli vznesené žiadne pripomienky 
                        Hlasovanie:     Za:  9         Zdržal sa:  1       Proti:    0 
         
        Ad 3.) Výbor MsO prerokoval došlé faktúry, finančné náležitosti spojené s údržbou 
revírov a zabezpečením chodu organizácie. Predložené faktúry a náležitosti boli schválené na 
úhrady. 
                   Hlasovanie:  Za: 10     Zdržal sa: 0    Proti:  0 
 
        Ad 4.) Text „ Správy o priebehu mestskej konferencie a Zápisnice z mestskej 
konferencie“ prečítal tajomník MsO. K návrhom dokumentov neboli vznesené zásadné 
pripomienky. 
                   Hlasovanie:  Za:  9        Zdržal sa:  1     Proti:  0 
 
                   Predseda MsO prečítal text uznesenia z mestskej konferencie po jednotlivých 
bodoch. Výbor MsO určil zodpovednosť členov za splnenie jednotlivých bodov uznesenia. 
                   Hlasovanie:  Za:  10      Zdržal sa:  0      Proti:  0 
       
        Ad 5.)  Návrh koncepcie posilnenia populácie pstruha potočného uviedol hlavný 
hospodár. Návrh obsahoval zaradenie chovných revírov, princíp vytvorenia 2 lovných skupín 
z vyškolených osôb, oprávnených na používania agregátov v chovných revíroch. Bola 
zdôraznená potreba zvýšiť násady pstruha potočného v rôznych vekových kategóriách na 
úkor zníženia násad pstruha dúhového. Výbor MsO poveril hlavného hospodára upraviť 
koncepciu a zaslať ju na pripomienkovanie elektronicky členom výboru do 13.4.2017. Túto 
koncepciu  opakovane prerokovať na výbore dňa 20.4.2017 

            Hlasovanie:   Za: 10     Zdržal sa: 0       Proti:  0 
 
Ad 6.) Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na nákup cien pre jednotlivé preteky 

predložil podpredseda MsO. Výbor MsO určil zásady na prevzatie záloh na nákup cien    
a spôsob ich vyúčtovania. Organizátori vzniesli požiadavky na počty medaily a pohárov pre 
víťazov. Obstaraním pohárov a medaily bol poverený p. Malík. 

           Hlasovanie:   Za: 10      Zdržal sa:  0     Proti:  0 
 
Ad 7.) Informáciu o stave v platení členských príspevkov, vydaných povoleniach na rok 

2017, ako aj stav v príprave nových členov predniesol správca členskej základne MsO. 
a.) K 15.3. mala MsO SRZ 2401 členov, platbu vykonalo 66 % členov, ktorí uhradili 75,92% 
z príjmov plánovaných v rozpočte na rok 2017. 
Výdajná komisia v 9 termínoch vydala 1685 povolení na rybolov v roku 2017. Celkom je 
plánovaných 15 výdajných termínov. 
b.) Pre rok 2017 bolo podaných o vstup do SRZ celkom 123 žiadostí (z toho deti do 14 rokov  
41 a mládež 4.) 
 
 
 
 
 



     Pre nových členov boli vykonané školenia v 3 termínoch, z pozvaných 67 žiadateľov sa  
školenia zúčastnilo len  50 žiadateľov. Komisia vykoná školenie v náhradnom termíne pre 
tých žiadateľov, ktorým termíny nevyhovovali z dôvodu práce v zahraničí a nemoci. 

          
 
Ad 8.)  Rôzne: 

- p. Lauš informoval o priebehu jednaní s Urbariátom Trenčianske Stankovce, 
ohľadne nájmu za revír štrkovisko Bodovka, ktorých výsledkom bolo zníženie 
pôvodne navrhovanej ceny.. 

- p. Lauš požiadal prispievateľov do informačného systému cez oficiálnu web 
stránku našej organizácie, aby boli citlivo posudzované zverejňované 
informácie predovšetkým finančného charakteru, ale aj ohľadne 
zarybňovania.... 

- p. Lauš prečítal žiadosť o vyslanie členov D.V. a P.Z. na kurz obslúh 
vylovovacích agregátov. Výbor MsO žiadosť neodsúhlasil. 
Hlasovanie:        Za: 1        Proti: 9       Zdržal sa: 0 

- p. Kukučka informoval o jarných násadách kapra rybničného ich rozdelení na 
jednotlivé revíry ako aj o násade pstruha potočného a pstruha dúhového do 
pstruhových vôd. 

- p. Šranc  predložil žiadosti o prerušenie členstva v SRZ nasledujúcich členov : 

 p. Ježík Ladislav žiada prerušiť členstvo na r.2017 – 2018 z vážnych 
zdravotných dôvodov – schválené; 

 p. Gurín Jozef žiada prerušiť členstvo na r.2017 – 2018 z vážnych 
zdravotných dôvodov – schválené; 

 p. Pánik Richard žiada prerušiť členstvo na r.2017 – 2018 z dôvodu práce 
v zahraničí  – schválené; 

  
    Ad 9.) Zasadnutie výboru MsO SRZ ukončil predseda MsO. 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 


