
                                                          
 

       Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ 
                                                dňa 18.5.2017.      
 

 
 

Program: 
              
     1. Zahájenie                                                                                                           
     2. Prerokovanie zápisnice z jednania poslednej schôdze výboru MsO       
     3. Prerokovanie a schválenie došlých faktúr a ostatných finančných  
         náležitostí                                                                                                          
     4. Vyhodnotenie pretekov v love rýb                                                                
     5. Zoznámenie výboru MsO s výsledkami kontroly, ktorú vykonala  
          KK Rady SRZ na podnet Ľ.Klasa                                                                     
     6. Návrh na úpravy miestneho rybárskeho poriadku, zväzového  
         rybárskeho poriadku, návrh na zvýšenie lovnej miery kapra 
         rybničného podľa § 13,odst.4 Vyhlášky, ktorou sa vykonáva 
         Zákon č.139/2002 Z.z.                                                                                     
     7. Informácia vedúceho RS o výsledkoch kontrol na  
          pstruhových revíroch po zahájení sezóny 2017                                        
     8. Priebežné hodnotenie plnenia uznesenia z MK                                           
     9. Rôzne                                                                                                                 
    10. Záver    
                                                                                                               

 
Účasť:   Lauš, Remenec, Riška, Šranc, Malík, Kukučka, Klas, Chlpek, Hamaj 
Ospravedlnení: Sokol, Cintula 
Za MKK: Fusek 

 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO SRZ. Program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Ad 2.)  Návrh textu zápisnice z rokovania poslednej výborovej schôdze prečítal tajomník 
MsO. K návrhu textu bola jedna pripomienka, ktorú výbor MsO akceptoval a text upravil. 
Hlasovanie:    Za:  7         Zdržal sa:     0 Proti: 0 ( dvaja členovia výboru MsO-neskorší príchod 
na rokovanie). 
 
Ad 3.) Výbor MsO prerokoval došlé faktúry za násady rýb, projekt, odbahňovanie, drobné 
nákupy a faktúry za ďalšie služby spojené so zabezpečením chodu organizácie.  
Hlasovanie:      Za:  9            Zdržal sa: 0      Proti: 0 
Výbor MsO schválil reinvestovanie výnosu za 1. štvrťrok 2017 do nákupu ďalších podielov 
v investičnej spoločnosti. 
Hlasovanie:     Za: 7            Zdržal sa: 2         Proti:  0 
 
Ad 4.) Vyhodnotenie priebehu jednotlivých pretekov vykonali predsedovia ObO č.1,2,4,6. 



Preteky boli vykonané v súlade s pokynmi z posledného výboru MsO. Priebeh pretekov bol 
dobre organizačne a materiálne zabezpečený. Pozitívne bolo hodnotené losovanie lovných 
miest, tento proces však je potrebné ďalej upevňovať a zlepšovať.  
 
Ad 5.)  Zoznámenie výboru so závermi protokolu o výsledku kontroly, ktorú vykonala u našej 
organizácie KK Rady SRZ na podnet p. Klasa Ľ. vykonal predseda MsO. Predseda MsO 
zoznámil členov výboru so závermi kontroly a požiadal výbor MsO, aby tento záver bol 
v plnom znení zverejnený na web stránke MsO. 
Hlasovanie:          Za:   7                   Zdržal sa:   2             Proti:  0 
Záver z protokolu o výsledku kontroly v MsO SRZ Trenčín:    
   
KK SRZ vyjadruje nespokojnosť, že sťažovateľ nepostupoval štandardným spôsobom 
a nepodal sťažnosť najprv kontrolnej komisii pri MsO SRZ Trenčín. 
 
KK pri prešetrovaní išla nad rámec písomnej sťažnosti z dôvodu urobenia si celkového 
obrazu v danom probléme, nakoľko sa rieši len vzťah medzi Obvodnou organizáciou č.3 pri 
MsO SRZ Trenčín a výborom MsO SRZ Trenčín. Ostatné obvodné organizácie nemajú 
problém vo vzťahu k výboru, prípadne k osobe predsedu Ing. Jozefa Lauša (aspoň o ňom 
nevieme). 
Pri preštudovaní jednotlivých problémov KK dbala najmä na dodržovanie platnej legislatívy 
a konštatuje, že porušenie nebolo zistené. 
MsO SRZ Trenčín je samostatnou právnickou jednotkou a je oprávnená hospodáriť 
s vlastným majetkom v súlade s príslušnými právnymi normami. Zamietnutie požiadaviek 
Obvodnej organizácie bolo v priamej kompetencii či už výboru MsO, alebo členskej 
schôdze. 
Kontrolná komisia konštatuje, že zo strany predsedu výboru Ing. Jozefa Lauša, ako aj zo 
strany výboru MsO nebola vo vzťahu k Obvodnej organizácii č.3 v súvislosti s podaným 
podnetom porušená žiadna povinnosť pri správe majetku, stanov a iných súvisiacich 
predpisov. 
Kontrolná komisia vypočula dňa 25.3.2017 v Žiline p. E.I., člena Rady SRZ, ktorý sa zúčastnil 
na mestskej konferencii MsO SRZ v Trenčíne dňa 25.2.2017, ktorý potvrdil regulárnosť 
schôdze, jej konanie v súlade s platnými Stanovami a Organizačným poriadkom. 
K uvedeným veciam v súvislosti so schôdzou nemá čo povedať. 
Kontrolná komisia však na základe získaných informácii, ako aj na základe vlastných 
skúsenosti z predchádzajúcej kontroly konštatuje, že najmä medziľudské vzťahy medzi 
Obvodnou organizáciou č.3 a výborom MsO SRZ Trenčín sú veľmi narušené. 
Opatrenia: 
Na základe zistených skutočností KK SRZ neukladá v uvedenej veci žiadne opatrenia. 
Môže len odporučiť zlepšenie komunikácie a vzájomných vzťahov medzi Obvodnou 
organizáciou č.3 a MsO SRZ Trenčín, nakoľko napäté vzťahy kazia spoluprácu a nepriamo 
vytvárajú nedobrú atmosféru medzi všetkými rybármi. 
Písomné podklady, z ktorých KK SRZ vychádzala: 
Poverenie predsedu KK SRZ na vykonanie kontroly 
Písomný podnet člena OO č.3 pri MsO SRZ Trenčín p. Ľubomíra Klasa 
Podnetu Sekretariátu Rady SRZ zo dňa 8.3.2017 
Rozpočet MsO SRZ Trenčín na r.2017 
Čerpanie rozpočtu MsO SRZ Trenčín za 1.Q.2017 



Program jednania výboru MsO SRZ Trenčín dňa 24.11.2016 
Uznesenie mestskej konferencie MsO SRZ Trenčín zo dňa 25.2.2017 
 
Ad 6.) Návrh na úpravu údajov v Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových 
povolení, ako aj žiadosť na úpravu lovnej miery kapra rybničného pripravia tajomník MsO 
a hlavný hospodár MsO. Návrh na úpravu Miestneho rybárskeho poriadku bude postupne 
dopracovaný po prijatí „Koncepcie na posilnenie populácie pstruha potočného“, nakoľko je 
potrebné zosúladiť pstruhové revíry s platnou legislatívou a redukovať „chovné pstruhové 
revíry“. Dosiahnuť súlad so Zákonom č.139/2002 Z .z. v §3, odst. 8 ako aj § 9, odst.2,4. 
 
Ad 7.) Informácia vedúceho RS bola presunutá na rokovanie výboru MsO v mesiaci jún 2017 
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti vedúceho RS. 
 
Ad 8.) Priebežné hodnotenie uznesenia z MK vykonal predseda MsO. Všetky úlohy prijaté 
uznesením MK sú priebežne plnené. 
 
Ad 9.) p. Riška: -požiadal členov výboru ,ktorý mali poskytnuté zálohy na zakúpenie cien 
a zabezpečenie pretekov, aby ich vyúčtovanie vykonali do 25.5.2017. P. Riška odišiel do 
práce o 17.00 hod. 
p. Remenec : požiadal výbor MsO o uvoľnenie finančných prostriedkov na zhotovenie 
informačnej tabule pre chovný revír „Parkové jazierko Baračka“. Výbor požiadavku prijal. 
Hlasovanie:     Za:  8                             Zdržal sa: 0                           Proti: 0 
p. Lauš: navrhol výboru MsO, aby prijal rozhodnutie o výdaji hosťovacích povolení na vody 
pstruhové v hodnote 10.-eur/deň. Výbor požiadavku neprijal. 
Hlasovanie:    Za:  3                               Zdržal sa:   0                         Proti: 5 
p. Lauš: navrhol výboru MsO, aby bola dodatočne zakúpená násada500kg karasa 
striebristého K-1,2 od Rady SRZ za výhodnú cenu. Záujem o túto násadu prejavili 
 ObO č.1,4,6. Výbor návrh schválil. 
Hlasovanie:    Za:    8                              Zdržal sa: 0                          Proti: 0 
p. Remenec: informoval o spôsobe výdaja hosťovacích povolení na lov vo vodách kaprových, 
navrhol za predajcu hosťovacích povolení p.Semana z predajne Alcarpone. Výdaj hosťovacích 
povelení sa zaháji dňom 15.6.2017 .Výbor návrh prijal. 
Hlasovanie:    Za:  8                               Zdržal sa:  0                           Proti:   0 
Výbor prerokoval opakovanú žiadosť D.V. o zverejnení informácii. Nakoľko už tieto 
informácie výbor MsO poskytol po podaní prvej žiadosti, nevidí dôvod sa znovu žiadosťou 
zaoberať. Upozorňuje, že podľa Organizačného poriadku má svojich členov o činnosti výboru 
MsO informovať predseda ObO. 
 
Ad 10.) Rokovanie výboru MsO ukončil predseda 
 
 
Zasadnutie výboru MsO SRZ ak odvolacieho orgánu II. stupňa. 
 
Disciplinárny orgán II. stupňa(výbor MsO SRZ) prerokoval odvolanie p. Ing. M.P. a odvolanie 
hodnotí ako nedôvodné. 
 Na základe § 23 odst. 11 Disciplinárneho poriadku SRZ sa disciplinárne rozhodnutie 
disciplinárneho orgánu I. stupňa 



                                        potvrdzuje a odvolanie zamieta. 
Hlasovanie:   Za: 8           Zdržal sa:  0                  Proti:  0 
 Zasadnutie disciplinárneho orgánu ukončil predseda disciplinárneho orgánu. 
 
 
 
 


