
                            Informácia o priebehu a výsledkoch jednania výboru 
                                         MsO SRZ    dňa 20. 10. 2016 

 
 
 
Program jednania: 
 
1. Zahájenie                                                                                                                
2. Schválenie zápisnice z jednania poslednej výborovej schôdze   
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr a finančných 
    záležitostí                                                                                                             
4. Stav čerpania rozpočtu MsO SRZ k 30.9.2016                                                                                                       
5. Stav pripravenosti informátora „Petrov zdar“                                                
6. Schválenie komisie na vyradenie poškodeného materiálu, zariadení         
7. Príprava inventúr k 30.11.2016, určenie inventúrnych komisii                    
8. Kooptácia člena do disciplinárnej komisie                                                       
9. Informácia o priebehu rekonštrukcie a zatepľovania RD                              
10.  Rôzne                                                                                                                   

 11. Záver                                                                                                                  

 
Účasť: Lauš, Remenec, ObO č.2- Oslanec, Riška, Malík, Kukučka, Chlpek, Hamaj, Klas, 
Ospravedlnení: Sokol, Šranc, Cintula 
Za MKK: Habáň 
 
 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO. Program jednania výborovej schôdze bol schválený.  
 
Ad 2.) Zápisnicu z jednania poslednej výborovej schôdze prečítal tajomník MsO. Text  
zápisnice bol schválený.                               
Hlasovanie:               Za:    9            Zdržal sa:  0              Proti:   0  
 
Ad 3.) Výbor MsO prerokoval a schválil došlé faktúry, cestovné náhrady a drobné nákupy na 
zabezpečenie údržby revírov, hnuteného a nehnutelného majetku organizácie. 
Hlasovanie:               Za:   9            Zdržal sa: 0                Proti:  0  
 
Ad 4.) So stavom čerpania rozpočtu k 30.9. 2016 zoznámil členov výboru predseda MsO:  
Zhodnotil, že čerpanie rozpočtu sa vyvíja pozitívne. Výnosy organizácie dosiahli k 30.9. 
celkom 107,82% oproti rozpočtu. Náklady k 30.9.2016 dosiahli spolu  60,49 % z rozpočtu. 
Podrobne boli rozobraté jednotlivé nákladové položky, ich zdôvodnenie. V násadách rýb je 
rozpočet plnený na 60%. Výbor MsO zobral informáciu na vedomie.  
 
Ad 5.) Predseda MsO zhodnotil stav v odovzdávaní príspevkov jednotlivých ObO do 
informátora „Petrov zdar“ a požiadal predsedov ObO o zaslanie fotografii, z akcii, na ktorých 
sa budovali zariadenia pre potreby jednotlivých ObO, ale aj členov MsO.  



Ad 6.-7.) Výbor  schválil návrh tajomníka MsO na zloženie centrálnej inventúrnej komisie, 
odporučil ustanovenie inventúrnych komisii jednotlivých ObO. Určil povinnosť pri rušení 
materiálu spracovať návrh na jeho rušenie a tento materiál fyzicky doniesť pred rušením   
centrálnej inventúrnej komisii, ktorá vykoná rušenie materiálu. Inventúrne zostavy dodá 
účtovník do 10.11.2016. 
Hlasovanie:        Za:  9              Zdržal sa:  0               Proti:   0 
 
Ad 8.) Predseda MsO zdôvodnil potrebu kooptácie ďalšieho člena do disciplinárnej komisie. 
Prečítal životopis a navrhol Mgr. L.S. za člena disciplinárnej komisie. Výbor MsO tento návrh 
schválil. 
Hlasovanie:      Za: 9               Zdržal sa:  0              Proti:   0  
 
Ad 9.) Predseda MsO informoval o stave rekonštrukcie – zatepľovania rybárskeho domu. 
Nakoľko sa táto rekonštrukcia robí svojpomocne, zdôraznil, že doteraz sa na rekonštrukcii 
brigádnicky podieľali len ObO č.1,2,5. Vyzval ostatných predsedov ObO, aby zabezpečili 
brigádnikov( 2 osoby), ktorí budú pomáhať pri rekonštrukcii cez So-Ne. Odborných 
pracovníkov zabezpečuje predseda ObO č.2. Túto výzvu odmietol predseda ObO č.3, so 
slovami, že on nemá prehľad o brigádach u svojho obvodu a brigádnikov neposkytne, on 
nebude nikoho naháňať!! Ostatní predsedovia ObO sa k rekonštrukcii ochotne prihlásili 
a brigádnikov poskytnú podľa potreby. 
 
Ad 10.) - p. Kukučka – navrhol aby násada K-3 bola dodaná už 25.10. Výbor určil členov, ktorí 
sa zúčastnia preberania a rozvozu násady (Lauš, Kukučka, Beznák, Habáň). Zároveň určil 
dobu zahájenia lovu kapra rybničného do 12.11.2016. 
Hlasovanie:        Za: 9            Zdržal sa:              Proti:  0  
 

- p. Riška – informoval o osobnej korešpondencii, ktorú na jeho osobu napísal D.V. na 

svojom Facebooku. Jedná sa o hrubé osočovanie, urážanie ktoré hraničí až 
s trestnou činnosťou. Spýtal sa predsedu ObO č.3, do kedy bude trpieť takéhoto 
človeka vo výbore ObO č.3 

- p. Oslanec – informoval členov výboru o správaní D.V. dňa 16.10.(v nedeľu), 
kedy menovaný z člna vykrikoval urážlivé slová a nadávky na člena RS počas 
plavby po kanáli pod VET. Nad týmto konaní sa pohoršovali občania mesta, ktorí 
boli na prechádzke a museli deťom doslovne „zapchávať uši“. Je smutné, že som 
musel čeliť otázkam“ čo to máte medzi sebou za ľudí?  Takto sa správajú rybári 
medzi sebou?......“ Opäť hanba na celé mesto od jedného člena..... 

- P. Chlpek – popisoval situáciu na VN Svinica, kedy sa  pri znížení hladiny podľa 
prevádzkového poriadku na hodnotu menej ako 10 ha masívne poriada lov rýb 
z malých plavidiel. Navrhol, aby výbor MsO požiadal o výnimku z Vyhášky 
č.185/2006 Z.z., § 17 odst. 8 na dobu od 1.10 do 15.3. každoročne.  
Hlasovanie:     Za:  9       Zdržal sa:   0       Proti:  0 

- P. Klas – informoval, že na vtoku Súčanky do Váhu sú vytrhnuté trubky, ktoré 
majú slúžiť v prípade ekol. havárie a upevnenie norných stien. Problém bude 
riešiť ObO č.4 v súčinnosti s povodím Váhu. 

- P. Oslanec: - informoval o veľkom záujme organizovať aj ďalšie preteky na kanáli 
pod VET (napr. Senzas cap...II. liga plávaná....) Tieto požiadavky prejedná na 



športovej sekcii Rady SRZ. Navrhol, aby sa v roku 2017 nekonala naučno-športová 
aktivita pre deti“ Trenčianske belička“ pre malý záujem. 

- p. Lauš – opakovane prečítal žiadosť člena D.V., vyslovil názor na jej 
opodstatnenie, výbor MsO žiadosť zamietol v plnom rozsahu. 
Hlasovanie:     Za:  8        Zdržal sa:  0     Proti:  1  

- p. Hamaj požiadal predsedu MsO aby informoval výbor MsO o priebehu 
mimoriadneho snemu SRZ. 
 

Ad 11.) Záver  schôdze výboru MsO vykonal predseda, poďakoval prítomným, za 
konštruktívny prístup k riešeniu problémov organizácie 
   


