
                                  

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia výboru MsO Trenčín                

dňa  22.9.2016 

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

                                 Program jednania výboru MsO SRZ Trenčín                                     

                   
1. Zahájenie                                                                                                          
2. Schválenie zápisnice z jednania poslednej výborovej schôdze              
3. Prerokovanie a schválenie úhrad došlých faktúr 
        a finančných náležitostí                                                                                  
4. Určenie komisii pre: 

- Výdaj povolení na rybolov v roku 2017 
- Školenie a skúšky nových členov SRZ                         

5.  Výberové konanie na dodávateľa jesennej násady K-3 
                                                                                                                                                                                 

6. Prerokovanie a schválenie: 
- Zmluvy o dlhodobom prenájme pozemkov v k.ú.D.Súča 
- Návrhu na odkúpenie vodných plôch v k.ú. Rozvadze 
- Zámysel o dlhodobom prenájme objektu na sídlisku Sihoť Trenčín,  

(ul. Nábrežná) pre potreby ObO č.2 
- Návrhu na dohodu o finančnom vyrovnaní s majiteľom “jazierka v kúpeľnom 

parku“ Trenčianske Teplice 
                                                                                                                                     
7. Určenie termínov konania a miesta VČS ObO č.1-6 a termínu konania mestskej 

konferencie. 
8. Určenie redakčnej rady, obsahovej štruktúry a  spracovateľov príspevkov do periodika 

„Petrov zdar“                                                                                          
9. Rôzne  
10. Záver                                                                                                                   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Účasť:  Lauš, Remenec, Sokol, Malík, Kukučka, Šranc, Riška,  Petrík-ObO č.6, Hamaj, Klas, 

            Cintula- ospravedlnený                     

Za MKK: Habáň, Fusek 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Ad 1./ Zahájenie výborovej schôdze vykonal predseda MsO. Program jednania bol jednohlasne 
schválený. 
 
Ad 2./ Text zápisnice z jednania poslednej schôdze výboru MsO konanej dňa 21.7. prečítal tajomník  
MsO. K zápisnici neboli žiadne pripomienky od členov výboru. 
Hlasovanie:  Za:  10              Zdržal sa: 0              Proti : 0 
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Ad 3./ Výbor MsO prerokoval a schválil preplatenie došlých faktúr súvisiacich so 
zabezpečením chodu organizácie, faktúr za násady rýb. Výbor MsO schválil náhrady  
osobných nákladov, drobných nákupov podľa Smernice pre plánovanie a hospodárenie 
s finančnými prostriedkami v MsO.  
Hlasovanie:   Za:    10            Zdržal sa:  0             Proti: 0  
   
Ad 4./  Návrh na zloženie komisii predložil tajomní MsO. Návrh na zloženie oboch komisii bol 
výborom MsO schválený 
Hlasovanie:   Za:   10             Zdržal sa:  0          Proti:  0 
 
Ad 5./  Návrh na výber dodávateľa predložil hlavný hospodár. Informoval o 
zostatku finančných prostriedkoch na nákup násad podľa rozpočtu na rok 2016, jednotlivých 
cenových ponukách od dodávateľov. Výbor MsO rozhodol, že objednávka na dodávku 
jesennej násady K-3 bude zaslaná „Rybnikářství Hodonín“, kde je najnižšia cena (2,20.-eur 
s DPH/kg) a zaručená kvalita ryby. Vzhľadom k nižšej cene schválil výbor nákup o 1000 kg K-3 
viac oproti plánu. Výbor MsO schválil úpravu rozpočtu a  navýšil finančné prostriedky do 
kapitoly „násady rýb“ o 3.000.-eur. Hlavný hospodár informoval o druhovom zložení 
a spôsobe zarybnenia zostatku násad od Rady SRZ, ktoré boli rozpočtované Radou SRZ do 
revíru Váh č.8. 
 Hlasovanie:     Za 10          Zdržal sa:  0       Proti: 0  
 
Ad 6/  Výbor MsO po prerokovaní a zdôvodnení všetkých návrhov schválil: 
      .   Zmluvu o dlhodobom prenájme pozemkov v k.ú. D. Šúča 
      .  Návrh na odkúpenie časti vodných plôch v k.ú. Rozvadze( revír č.2-2980-1 
           Štrkovisko Bodovka) 
      .  Zámysel dlhodobého prenájmu objektu na ulici Nábrežná, Trenčín pre potreby ObO č.2 
      .   Návrh na dohodu o finančnom vyrovnaní s majiteľom „ jazierko v kúpeľnom  parku“     
           Tr. Teplice 
           Výbor MsO poveril štatutárov spracovaním a podpisom týchto dokumentov. 
            Hlasovanie:       Za: 10          Zdržal sa: 0         Proti:  0  
 
Ad 7./  Výbor prerokoval a schválil návrhy predsedov ObO č.1-6 na termíny a miesta konania 
VČS ObO ako aj návrh termínu konania mestskej konferencie 
Hlasovanie:      Za: 10         Zdržal sa:  0    Proti:  0  
 
Ad 8./ Návrh štruktúry a obsahu informátora „Petrov zdar predložil predseda MsO. Výbor 
určil a schválil redakčnú radu pre jeho spracovanie a  spracovateľov jednotlivých častí 
informátora. 
Termín odovzdania spracovaných príspevkov bol určený na 20.10.2016  
Hlasovanie:  Za: 10          Zdržal sa: 0       Proti: 0  
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Ad 9./  Rôzne: 

Predseda MsO informoval: 
-  o  zasadnutiach predsednicva výboru v súvislosti s obdržaným uznesením 

Prezídia Rady SRZ č.77/2016 a výsledkami kontrol RS.                                                                                        
- Informoval o liste člena MsO a jeho požiadavkách. K listu sa výbor vyjadrí po 

posúdení právnikom 
- navrhol udelenie mimoriadnych odmien 3 členom SRZ za prípravu pretekárskej 

trate, jej vytýčenie a logistické  zabezpečenie dvojdňového preteku „Laugaricio“. 
Zdôraznil, že príprava trate a samotného preteku nebola jedno rázová záležitosť, 
ale niekoľkomesačné úsilie týchto členov 
Hlasovanie:  Za:   9     Zdržal sa:  0            Proti:   1  

- navrhol udelenie mimoriadnej odmeny pri významnom životnom jubileu 
(70.rokov) dlhoročnému funkcionárovi MsO 
Hlasovanie:   Za:    10      Zdržal sa:  0     Proti: 1   

- p. Klas vystúpil všeobecne, nekonkrétne s  tým, že „noví členovia RS“ sa nevedia 
chovať, údajne si pýtali „papiere“.... 

- p. Šranc  

 informoval o obdržaní tlačiva pre vyúčtovanie cenín a tlačív za rok 2016. 

Ceniny  a tlačiva MsO obdržala  v naúčtovanom rozsahu, ich počty a hodnoty 

súhlasia s evidenciou Rady SRZ. Nevyužité ceniny a tlačiva budú zapracované 

do predloženého prehľadu a budú zaslané najneskoršie do 15. októbra Rade 

SRZ. 

 Z dôvodu prípravy výdaja 2017, bola spracovaná objednávka pre výrobu 

poštových poukážok na účet (3000 ks). Objednávka po podpísaní bude zaslaná 

Slovenskej  pošte.        

Ad./10  Na záver výborovej schôdze poďakoval predseda MsO členom výboru, za účasť 
a konštruktívny prístup k rokovaniu. 

 
 
  


