
                                                          Program
                                rokovania výboru MsO SRZ Trenčín dňa 21.9.2017
                            –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Zahájenie                                                                                                                Lauš
2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej výborovej schôdze                        Remenec
3. Prerokovanie a schválenie finančných náležitostí, prijatých faktúr,
    drobných nákupov  k zabezpečeniu chodu organizácie                                      Lauš
4. Prerokovanie návrhu na úpravu vybraných kapitol 
    rozpočtu MsO SRZ na rok 2017                                                                            Lauš
5. Prerokovanie dokumentu: „Koncepcia posilnenia populácie
    pstruha potočného v revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Trenčín“          Cintula                      
6. Výberové konanie na dodávateľa jesennej násady kapra rybničného,              Kukučka
     návrh na zloženie(K-2,K-3) a rozdelenie násad pre ObO, určenie
     preberacej komisie
 7. Štruktúra informátora „Petrov zdar“, úlohy k jeho príprave                           Lauš
 8. Určenie komisii pre výdaj povolení na rok 2018, inventúrnej a skúšobnej
     komisie                                                                                                                    Remenec,
                                                                                                                                       Šranc
9. Prerokovanie návrhov na úpravu Miestného rybárskeho poriadku 
    MsO SRZ Trenčín v nadväznosti na dokument: „Koncepcia............                 Kukučka
10. Prerokovanie a prijatie stanoviska výboru MsO SRZ k sťažnosti 
    na člena RS A.B.                                                                                                      Lauš
11. Rôzne                                                                                                                      Lauš
12. Záver                                                                                                                       Lauš
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO SRZ. Program rokovania výborovej schôdze 
bol jednohlasne schválený.

Ad2.)  Tajomník MsO prečítal zápisnicu z rokovania výboru dňa 20.7.2017. Po 
zapracovaní pripomienky bol text zápisnice schválený.
Hlasovanie:    Za: 10               Zdržal sa: 0         Proti: 0

Ad3.) Výbor MsO prerokoval a schválil preplatenie došlých faktúr za služby, cestovné 
náhrady, zmluvy o dielo, drobné nákupy materiálov, ktoré boli vykonané pre potreby 
budovania a údržby zariadení MsO.  
Hlasovanie:    Za: 10             Zdržal sa: 0       Proti:  0

Ad4.) Návrh na úpravu jednotlivých kapitol rozpočtu predniesol predseda MsO, 
z dôvodu ich nerovnomerného čerpania, ale aj mimoriadnych príjmov. Navrhol 
vzhľadom k dosiahnutiu vyšších príjmov ako predpokladal rozpočet, navýšiť nákup 
jesenných násad do vôd kaprových o 2.500.-eur.
Hlasovanie:   Za: 10             Zdržal sa: 0        Proti: 0

Ad5.) Výbor MsO prerokoval 4 pripomienky  k dokumentu „Koncepcia posilnenia 
populácie pstruha potočného......“. Ukladá spracovateľom zapracovať 3 pripomienky
do uvedeného materiálu a upravený dokument predložiť na schválenie výboru MsO na 
zasadnutí 19.10.2017
Hlasovanie:   Za:  10             Zdržal sa:  0      Proti:  0

Ad6.)  Výbor MsO SRZ na základe predložených cenových ponúk od dodávateľov 
jesennej násady kapra rybničného vybral dodávateľa „Rybářství Z-fish, s.r.o.“
Výbor MsO určil komisiu na preberanie jesenných násad v zložení: Lauš, Kukučka, 
Malík, Habáň.
Hlasovanie:    Za  10           Zdržal sa:  0       Proti:  0

Ad7.) Predseda MsO navrhol štruktúru informátora „Petrov zdar“ a spracovateľov 
jednotlivých jeho častí. Výbor MsO určil redakčnú radu a termíny pre odovzdanie 
príspevkov.

Ad8.) Tajomník MsO navrhol zloženie komisii:
- Komisie pre výdaj povolení na lov rýb v roku 2018
- Inventúrnej komisie
- Komisie pre školenie nových členov SRZ
Hlasovanie:    Za   10           Zdržal sa:   0           Proti:   0

Ad9.) Návrhy na úpravu rybárskeho poriadku MsO SRZ predniesol hlavný hospodár. 
Výbor MsO prerokoval návrhy a uložil ich dopracovať a rybársky poriadok MsO 
predložiť k schváleniu dňa 19.10.2017.
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Ad10.)  Výbor MsO prerokoval sťažnosť členov MsO na porušovanie § 22 zákona 
č.139/2002 Z. z. členom RS. Výbor prerokoval všetky dôvody a odporučil podať na 
OÚ Trenčín návrh na jeho odvolanie z RS.
Hlasovanie:     Za:  8    Zdržal sa:   0  Proti:  2

Ad11.) Rôzne:

p. Sokol – zhodnotil priebeh pretekov „Laugaricio 2017“. Upozornil výbor MsO na 
dostatočné finančné krytie pretekov na budúci rok a zohľadnenie tejto skutočnosti 
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018.

p.Lauš – navrhol zloženie účastníkov n akcionárskom dni spoločnosti Slovryb a.s.,
ktorý sa bude konať 7.10.2017

12. Záver vykonal predseda MsO SRZ

Poznámka:  Po skončení výborovej schôdze prebehlo zasadnutie disciplinárneho 
orgánu MsO SRZ II. stupňa, na základe odvolania člena P.Z. Výbor MsO 
rozhodnutie  DK zrušil a vrátil vec na nové prerokovanie.....

 




