
      Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ 
                                                 dňa 1.12.2016.                                        
                  
 
Program: 
1. Zahájenie 
2. Schválenie zápisnice z jednania poslednej schôdze  
     výboru MsO SRZ                                                                               
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia došlých faktúr  
     a finančných náležitostí                                                                    
4. Prerokovanie stavu priebehu inventúr 
     – inventúra dlhodobého majetku MsO SRZ                                  
5. Priebežné hodnotenie plnenia uznesenia z MK                             
6. Rozpočet MsO SRZ na rok 2017, prerokovanie a schválenie rozpočtu MsO SRZ                             
7. Stanovisko výboru MsO SRZ na podnet D.V.                                 
8. Rôzne                                                                                                      
9. Záver                

Účasť:     Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Malík, Šranc, Riška, Hamaj, Chlpek, 
                Cintula od 18.30h.,  Klas – nemocný 
Za MKK:  Habáň  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
  
Ad 1.) Rokovanie zahájil predseda MsO. Program rokovania bol jednohlasne schválený. 
 
Ad 2.) Zápisnicu z rokovania poslednej výborovej schôdze prečítal tajomník MsO. K textu 
zápisnice neboli žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:      Za:  9            Zdržal sa: 0              Proti: 0 
 
Ad 3.) Výbor MsO schválil preplatenie faktúr za násady, materiál dodaný k rekonštrukcii RD, 
cestovné náhrady a ďalšie finančné náležitosti spojené so zabezpečovaním chodu 
organizácie. Schválil návrh predsedníctva MsO na udelenie odmien pre jednotlivé ObO, 
komisie, členov RS za prácu v roku 2016. 
 Hlasovanie:    Za:  9         Zdržal sa:  0           Proti:  0        
 
Ad 4.) Výbor vykonal inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku. Určil ďalší priebeh 
inventúr na ObO a prijal zásadu, že rušenie materiálu ktorého nákupná hodnota bola vyššia 
ako 50.-eur bude vykonávať komisia určená výborom MsO. Materiál navrhnutý na rušenie 
bude prinesený fyzicky na RD. 
Hlasovanie:   Za:  9         Zdržal sa:  0        Proti:   0 
 
Ad 5.) Priebežné plnenie uznesenia z MK vyhodnotil predseda MsO. 
 
Ad 6.)   Návrh rozpočtu MsO SRZ na rok 2017 predložil predseda MsO. Rozpočet je navrhnutý 
ako vyrovnaný vo výške 181.834.-eur: 

- do zarybnenia je z rozpočtu určených 47% finančných prostriedkov čo je nárast oproti 
roku 2016 o 2%   

- na rozvoj a údržbu majetku MsO je vyčlenených 12% finančných prostriedkov  



- prenájmy rybárskych revírov vyčerpajú 5,31 % finančných prostriedkov 
- rezerva  na mimoriadne a nepredvídané udalosti tvorí 2% z rozpočtu 
- ceny na preteky, podpora športových klubov, krúžky mladých rybárov 2,2 % 

z rozpočtu 
- ostatné výdavky na zabezpečenie chodu organizácie tvoria 31,49% z rozpočtu 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 bol po zapracovaní jednotlivých pripomienok 
schválený. 
Hlasovanie:       Za:   9       Zdržal sa:  0        Proti: 0 
    

Ad 8.)   Výbor MsO prerokoval „ Podnet člena D.V. na začatie disciplinárneho konania voči 
predsedovi MsO SRZ Trenčín“, ktorý zaslal Rade SRZ. Výbor MsO hodnotí tento podnet ako 
účelový a neopodstatnený. 
              Hlasovanie:         Za:  9     Zdržal sa:  0       Proti:  0             
 
Ad 9.)  Rôzne: 

- p. Riška navrhol, aby vzhľadom na neustále zavírovanie a útoky na stránku 
www.srztrencin.sk bol vybraný iný dodávateľ (správca) web stránky. 
Navrhol, aby bolo na RD zriadené wifi pripojenie a pevnej telef. linky inou 
spoločnosťou, ktorá vie dodať služby komplexne a lacnejšie ako doteraz využívané. 
Hlasovanie:         Za:  9       Zdržal sa:  0    Proti:  0 

- p. Lauš navrhol aby bol zvýšený príspevok do fondu údržbu za využívanie objektu 
Bodovka pre členov MsO. Vzhľadom k tomu, že objekt je pripojený na elektrickú 
energiu. Výbor MsO schválil príspevok do fondu údržby na 15.-eur/za deň využívania 
celého objektu. 
Hlasovanie:        Za:  9          Zdržal sa:  0        Proti:  0 

- p.Lauš prečítal „Žiadosť člena M.V. na vylúčenie členov z rybárskej stráže“. 
Výbor hodnotí žiadosť ako neopodstatnenú, nakoľko menovaný v tejto veci podal aj 
podnet na OČTK, ktoré jeho podnet riešia. Žiadosť výbor zamietol. 
Hlasovanie:       Za:  9        Zdržal sa:  0         Proti:  0 

- p. Lauš prečítal stanovisko Rady SRZ k ustanoveniu a odvolávaniu členov RS pri MsO 
SRZ. Výbor vyjadril nesúhlas s opätovným ustanovením D.V. do rybárskej stráže. 
Hlasovanie:      Za ustanovenie:  0       Zdržal sa:  0     Proti ustanoveniu:  10    

- p.Šranc navrhol upresniť rozsah povoleniek vydaných zdarma  pre členov MsO. 
Predsedovia jednotlivých ObO podali a zdôvodnili  svoje návrhy. Výbor MsO návrhy 
schválil. Predložil žiadosť o prestup člena z dôvodu zmeny trvalého bydliska a žiadosť 
člena o súhlas výboru s vydaním Zvláštneho povolenia na rok 2017. 
Hlasovanie:     Za:  10        Zdržal sa:  0    Proti: 0   

- p. Sokol informoval o priebehu rekonštrukcie RD na Legionárskej 88. Poďakoval ObO 
č.1,2,4,5,6 za brigádnicku pomoc pri rekonštrukcii. Zdôraznil, že celá rekonštrukcia 
stála MsO SRZ 4.500.-eur.   Požiadal o poskytnutie brigádnikov na údržbu brehovej 
línie odpadného kanála Váhu cca na 6-8 dní v dobe pracovnej. 

- Výbor schválil nákup krmiva na jarné prikrmovanie v hodnote 500.-eur 
Hlasovanie:  Za :  10       Zdržal sa:  0     Proti:  0 

Ad 9.)  Ukončenie výborovej schôdze vykonal predseda MsO SRZ. 
                                              

http://www.srztrencin.sk/

