
 Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ 

                                              dňa 19.1.2017 

Program rokovania: 
 
1. Zahájenie                                                                                                                    
2. Schválenie zápisnice z jednania poslednej výborovej schôdze                     
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých  
    faktúr a finančných náležitosti                                                                             
4. Prerokovanie: 
    -    Dodatku k nájomnej zmluve na prenájom vodných plôch revíru 
          „ Jazierko Skalka“ r.č. 2-0880-1-1                                                                 

-  Ďalšieho postupu MsO SRZ pri realizácii projektu 
        „Prírodna relaxačná- odpočinková zóna“ (za Odevou)                                                                             
5.  Prerokovania a schválenie návrhov na vyznamenanie členov MsO SRZ       
6.  Metodický pokyn Rady SRZ pre konanie členských schôdzi.........               
     - program MK, rokovací poriadok, návrhy na úpravu Stanov SRZ 
7.  Smernica Rady SRZ pre ustanovenie a činnosť RS SRZ,                                  
      stanovisko výboru MsO k tejto Smernici....... 
8. Rôzne: - príprava zámyslu na prvotné zarybnenie odchovného revíru  
  „Parkové jazierko  Baračka“                                                                                    
    - stav vo výdaji povoleniek na rybolov v roku 2017                                           
    - informácia o odovzdaní povoleniek na rybolov za rok 2016                                                                                                         
9. Záver                                                                                                                          
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

Účasť:  Lauš, Remenec, Sokol, Šranc, Kukučka, Malík, Riška, Cintula, Chlpek, Hamaj, Klas 

Za MKK:  Habáň 

 
Ad1.) Zahájenie vykonal predseda MsO SRZ. Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

          Hlasovanie:   Za: 11             Zdržal sa:  0            Proti:  0 
 
Ad 2.) Tajomník MsO SRZ prečítal zápisnicu z jednania poslednej schôdze výboru MsO. 
            Ku textu zápisnice neboli vznesené pripomienky. 
           Hlasovanie:  Za: 11           Zdržal sa:    0           Proti:   0 
 
Ad 3.) Výbor MsO prerokoval a schválil preplatenie došlých faktúr a finančných náležitostí 
            súvisiacich so zabezpečením chodu organizácie. 
           Hlasovanie:   Za: 11          Zdržal sa:  0         Proti:  0 
 
Ad4.) Návrh dodatku k nájomnej zmluve na prenájom vodných plôch ( 7.000 m2) revíru  
„Jazierko Skalka“ predložil predseda MsO. Nájom revíru je predĺžený do roku 2027 a výška 
nájmu bola upravená po dohode s prenajímateľom na 280.-eur/ročne. 
          Hlasovanie:    Za: 11         Zdržal sa:  0       Proti:  0 



Predseda MsO prečítal stanoviská organizácii štátnej správy ( OÚ TN/odbor starostlivosti 
o životné prostredie, štátna vodná správa, ŠOP, SVP š.p.) k štúdii „Prírodne-relaxačno-
odpočinková zóna“ za Ozetou. Výbor MsO na základe nesúhlasných stanovísk jednotlivých 
orgánov štátnej správy, predovšetkým : 

- s vybudovaním vodných plôch, nesúhlasom s obnovením už  existujúcej rampy pre člny, 
nepovolenie vjazdu motorových vozidiel do inundačného územia, umiestnenie 
prístreškov, redukcia ohnísk 

rozhodol o „skončení výpožičky dohodou zmluvných strán“ podľa čl.V, bod 1b Zmluvy 
o výpožičke. 
Hlasovanie:         Za:  11            Zdržal sa: 0          Proti:  0  
 
Ad 5.) Predsedovia ObO predložili a zdôvodnili návrhy na vyznamenanie členov SRZ. 
Výbor MsO prerokoval návrhy na vyznamenanie jednotlivcov a tieto návrhy schválil. 
Vyznamenania budú odovzdané na mestskej konferencii. 
Hlasovanie:        Za: 11           Zdržal sa:  0            Proti:  0 
 
Ad6.) Tajomník MsO prečítal metodický pokyn Rady SRZ k priebehu a konaniu výročných 
členských schôdzi a mestskej konferencie. 
 
Ad 7.) Predseda MsO upozornil na novú Smernicu pre ustanovenie a činnosť RS, ktorú 
vydala Rada SRZ s platnosťou od 1.1.2017. Upozornil na výklady predovšetkým § 22 a 23      
ale aj § 21 Zákona č.139/2002 Z.z., ktoré sú v tejto Smernici vykonané nad rámec oprávnení 
sekretariátu SRZ . Výbor MsO zaviazal predsedu predniesť pripomienku ku Smernici na 
pracovnej porade funkcionárov SRZ  Trenč. Kraja a navrhnúť jednotný postup k hromadnej 
pripomienke. 
Hlasovanie:         Za: 10         Zdržal sa:  1           Proti: 0 
 
Ad 8.) Rôzne: 
- p. Kukučka,Cintula predniesli zámysel zarybnenia „Parkového jazierka Baračka“. 

Zámysel bude zapracovaný do plánu zarybnenia na rok 2017. 
- p. Šranc informoval o stave vo výdaji povoleniek na rok 2017. V súlade s plánom boli 

vykonané 3 výdaje povoleniek bez podstatných nedostatkov.  K 19.1. uhradilo platby 
839 členov čo je 35,7%, na účet bola poukázaná čiastka 66.646,60.-eur, čo predstavuje 
40,55% z rozpočtu na rok 2017. Doklady si prevzalo 517 členov čo predstavuje 22%. 
členov a povolenky si prevzalo 22% členov. 
 Ďalej predložil žiadosť o výdaj zvláštneho povolenia. 
Hlasovanie:    Za: 9           Zdržal sa:  2        Proti: 0 
Predložil návrh na prestup 3 členov SRZ z iných organizácii k MsO SRZ Trenčín z dôvodu 
zmeny trvalého bydliska. 
Hlasovanie:   Za: 11          Zdržal  sa:  0      Proti: 0 
Predložil návrh na prestup člena z inej organizácie, ktorý nemal ešte zmenené trvalé 
bydlisko. Výbor sa bude týmto prestupom zaoberať až po zmene trvalého bydliska 
menovaného. 
Hlasovanie:   Za:  11        Zdržal sa:  0        Proti: 0 
Predložil návrh člena na prestup k inej organizácii z dôvodu zmeny trvalého bydliska 
Hlasovanie:    Za:  11       Zdržal sa: 0         Proti:  0 
Predložil žiadosť dvoch členov na prerušenie členstva v SRZ. 



Hlasovanie:    Za  11       Zdržal sa:  0        Proti:  0 
- p.Malík predniesol požiadavku starostky obce Chocholná-Velčice, na výpomoc členmi 

SRZ pri revitalizácii potoka Chocholnica oprave kaskád. K tejto spolupráci s obcou sa 
zaviazal predseda ObO č.3. 

- p.Kukučka informoval o stave odovzdania povolenie na rybolov vydaných v roku 2016. 
K 19.1.2017 neodovzdalo povolenky na rybolov 50 členov našej organizácie. 

- p. Riška kritizoval výroky organizačne- právneho referenta sekretariátu Rady SRZ a jeho 
negatívny vplyv na chod našej organizácie, ale aj celého SRZ. Vyjadrenia hodnotil ako 
nejasné, neodborné a mätúce hlavne smerom k činnosti RS. 

- p. Klas požadoval pre ObO č.3 vyškoliť agregátnikov, oznámil, že odovzdal kľúče od RD. 
- p. Sokol navrhol, aby bol pretek „Feeder cup“ zahrnutý do kalendára Rady SRZ ako 

celoslovenský. 
Hlasovanie:    Za: 11           Zdržal sa: 0     Proti: 0 
Informoval o vyjadrení SVP š.p. k obnove zimoviska rýb na Orechovskom potoku. 

- p.Lauš predložil požiadavku Mgr. Sámelu na organizáciu pretekov v prívlači: 
. medzinárodné majstrovstvá juniorov v prívlači........    Vlára..........1.7.2017 
. medzinárodné majstrovstvá seniorov v prívlači.............Váh č.8 .......8.-9.7.2017 
Hlasovanie:   Za: 11             Zdržal sa:  0      Proti: 0 
-Predložil návrh na udelenie bezplatnej povolenky na rok 2017, pre sponzora, ktorý 
 daroval ceny na detské preteky v hodnote 460.-eur. 
Hlasovanie:   Za: 11           Zdržal sa:   0      Proti:  0 

 -  Informoval o podnete, ktorý podali opäť A.B a Z.Š v 6/2016 na Ministerstvo výstavby        
a regionálneho rozvoja SR a žiadali o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vo veci 
výstavby VD Trenč. Biskupice -II. Informoval o závere vo vyjadrení ministerstva, že 
k žiadnemu protizákonnému jednaniu pri schvaľovacom konaní nedošlo. 
- Informoval o komunikácii s kanceláriou ombudsmana SR (JUDr. Dubovcovej), kedy na 
kanceláriu podali členovia našej SRZ podnet na preskúmanie rozhodnutia vo veci 
výstavby VD Tr.Biskupice-II. Po zaslaní Rozhodnutia senátu kraj.súdu v Bratislave v tejto 
veci, komunikácia nepokračuje. 
-prečítal stanovisko MŽP SR na žiadosť ohľadne lovu rýb z malých plavidiel na VN 
Svinná. Disproporcie vo výmerach vodnej plochy zapracuje hlavný hospodár do 
rybárskych poriadkov k 1.1.2018 

 
Ad 9.) Záver vykonal predseda MsO SRZ. 
 
 

 
 


