
 

 

 

                                    Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru 

                                                               MsO SRZ dňa 20.7.2017. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Program : 

1. Zahájenie 
2. Prerokovanie zápisnice z poslednej schôdze výboru MsO SRZ 
3. Prerokovanie a schválenie úhrad došlých faktúr a ostatných finančných náležitostí 
4. Informácia o činnosti pretekárskych klubov 
5. Informácia predsedov ObO o činnosti za prvý polrok 2017 
6. Vyhodnotenie plánu zarybnenia k 30.6.2017 
7. Stav v čerpaní rozpočtu k 30.6.2017 
8. Informácia predsedu MKK o činnosti k 30.6.2017 
9. Rôzne 
10. Záver 

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

 
 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO. Program rokovania výboru MsO bol jednohlasne schválený 
 
Ad 2.) Obsah zápisnice z rokovania poslednej výborovej schôdze prečítal tajomník MsO. K obsahu 
zápisnice neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: Za: 9     Zdržal sa: 1     Proti: 0 
 
Ad 3.) Došle faktúry a ich zdôvodnenie prečítal predseda MsO.  Jednotlivo boli prerokované 
a zdôvodnené cestovné náhrady členov výboru ako aj drobné nákupy na údržbu, opravy a rozvoj 
majetku MsO SRZ. Výbor MsO schválil preplatenie jednotlivých faktúr a finančných náhrad. 
Hlasovanie:   Za: 10       Zdržal sa: 0       Proti:  0 
 
Ad 4.)  Vedúci športových klubov ( prívlač A,B a plávaná) p. Sámela a Machač spracovali písomnú 
informáciu o svojej činnosti k 30.6. 2017. Za kluby „prívlače“ prečítal informáciu predseda MsO, za 
klub“ plavaná“ prečítal informáciu podpredseda MsO. K činnosti športových klubov neboli zo strany 
členov výboru MsO  žiadne pripomienky. Predseda MsO zdôraznil ich dobrú prácu a reprezentáciu 
našej organizácie. Výbor MsO vzal obe informácie na vedomie. 
 
Ad 5.)  Všetci predsedovia obvodných organizácii informovali členov výboru o činnosti  vo svojich 
obvodoch za prvý polrok 217 s dôrazom na brigádnickú činnosť, údržbu zvereného majetku a jeho 
budovanie, organizáciu pretekov a ostatných aktivít. Výbor MsO vzal informácie jednotlivých 
predsedov ObO na vedomie. 
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6.) Vyhodnotenie plánu zarybnenia predniesol hlavný hospodár MsO. Informoval o skutočnosti, že 
k 30.6.2017 bolo do nami obhospodarovaných revírov nasadených celkom 12 druhov  rýb , hodnote 
56.903.-eur z našich finančných prostriedkov. Pre naplnenie plánu zarybnenia zostáva dodať mieňa 
sladkovodného , podustvu severnú a kapra rybničného v hodnote 28.097.-eur. Plán zarybnenia je 
priebežne plnený. Výbor MsO vzal informáciu na vedomie. 
 
Ad7.) Predseda MsO informoval výbor o stave čerpania rozpočtu MsO k 30.6.2017 po jednotlivých 
kapitolách. Hodnotil, že rozpočet je čerpaný rovnomerne, jeho príjmová časť bola naplnená na 
104,87%, a výdavková časť je čerpaná na 67,5%. Pripomienky k čerpaniu rozpočtu neboli vznesené. 
Výbor MsO vzal informáciu na vedomie. 
 
Ad 8.) Informáciu o činnosti mestskej kontrolne komisie k 30.6.2017 predniesol predseda MKK. 
Požiadal o predloženie dokumentácie ObO č.1,3,5 ku kontrole dňa 25.7. Výbor MsO zval informáciu 
predsedu MKK na vedomie. 
 
Ad 9.)  Rôzne: 
p. Chlpek: - informoval o úmrtí člena ObO č.4. Výbor MsO rozhodol na základe žiadosti manželky, 
vrátiť platbu na povolenku na rybolov. 
p.Klas:- vyjadril sa k priebehu kontrol členov RS, vypisovaniu záznamu o dochádzke k vode, 
nesprávnemu záznamu revírnych čísel, nesprávnych  údajoch na revírnych tabuliach. 
p.Riška:- hodnotil, že aj nad stavidlami obojstranne sú neaktuálne tabule čo sa týka revírnych čísel... 
informoval o spôsobe značenia pretekárov na pretekoch Laugarício-2017. Spôsob značenia výbor 
MsO schválil. 
p. Lauš : -požiadal hlavného hospodára, aby v súčinnosti s pomocnými hospodármi  vykonali opravy 
na revírnych tabuliach. 
p. Sokol: -informoval o priebehu rekonštrukcie objektu na ul. Pribinovej- Sihoť.Kritizoval nezáujem 
členov o brigádnickú činnosť, brigád v rámci ktorých sa vykonávajú odborné práce sa zúčastňujú tí istí 
členovia. Zhodnotil stav materiálneho zabezpečenia v príprave pretekov Laugaricio -2017. 
 
p. Lauš: -poďakoval podpredsedovi za  výbornú prácu a zdôraznil, že práce našich členov nad 
brigádnicku povinnosť nie sú závislou prácou, ani funkčnými povinnosťami, sú často krát odbornou 
prácou, ktorá prispieva k budovaniu majetku  MsO. Je preto na mieste uzatvárať s týmito ochotnými 
jednotlivcami  v súlade s Obchodným zákonníkom, alebo Občianskym zákonníkom „zmluvy o dielo“. 
 
p. Lauš: -informoval výbor MsO o uznesení vyšetrovateľa PZ SR v prípade  B.B. z roku 10/2016.Obaja 
aktéri prípadu boli riešení. Jeden disciplinárnou komisiou pri MsO SRZ a druhý bude riešený OÚ 
Trenčín. 
- ďalej informoval o sťažnosti skupiny rybárov na činnosť člena rybárskej stráže.Výbor schválil ďalší 
postup pri riešení tejto sťažnosti. 
- prečítal odvolanie P.Z. proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie a navrhol, aby sa odvolaním zaoberal  
výbor MsO na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.9.2017. 
 
Ad 10.) Predseda MsO poďakoval členom výboru a ukončil rokovanie výborovej schôdze. 
 


