
               Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania výboru MsO SRZ Trenčín 
                                                      dňa 15.12.2016. 
 
 
 
         Program rokovania: 
         –––––––––––––––––––––- 
 
1. Zahájenie 

2. Schválenie zápisnice z rokovania poslednej schôdze výboru MsO 
3. Prerokovanie a schválenie preplatenia faktúr a finančných náležitostí 
4. Inventarizácia majetku- odovzdanie inventúrnych súpisov ObO, návrhy na rušenia             
materiálu, fyzická kontrola materiálu pred rušením 
5. Pokyny pre prípravu VČS ObO, určenie delegátov na VČS ObO 
6. Rozdelenie úloh k príprave mestskej konferencie 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-        
Účasť:   Lauš, Remenec, Sokol, Kukučka, Šranc, Malík, Riška, Chlpek, Hamaj (ml.), Klas 
               Neprítomný : Cintula 
Za MKK:    Habáň 

 
 
Ad 1.) Zahájenie vykonal predseda MsO, program rokovania výborovej schôdze bol 
jednohlasne schválený. 
 
Ad2.) Zápisnicu z jednania poslednej výborovej schôdze prečítal tajomník MsO. K textu 
zápisnice mal pripomienku predseda MsO a navrhol upraviť výšku rozpočtovaných 
finančných prostriedkov na nákup krmív, vzhľadom na zaradenie revíru „ Parkové jazierko 
Baračka“ medzi chovné revíry z pôvodných 400.-eur na 500.-eur. 
Hlasovanie:       Za:  10                   Zdržal sa: 0             Proti:  0 
 
Ad3.)  Predseda MsO zoznámil výbor MsO s došlými fakfúrami, ktoré súviseli so 
zarybňovaním,  zabezpečením chodu organizácie, cestovné náhrady a ostatné náhrady na 
zabezpečenie chodu organizácie podľa Smernice pre hospodárenie s finančnými 
prostriedkami. 
Hlasovanie:      Za:  10                  Zdržal sa:  0           Proti:  0 
Predseda MsO predložil návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo v súvislosti z prerábaním web 
stránky MsO SRZ Trenčín. 
Hlasovanie:   Za:  9                          Zdržal sa: 0        Proti: 0             Nehlasoval: 1 
 
Ad 4.) Pokyny pre dokončenie inventarizácie majetku v správe jednotlivých ObO vydal 
tajomník MsO, termín na odovzdanie zápisníc o inventúre bol určený na 29.12.2016. 
Inventarizáciu finančného majetku k 31.12.2016 vykoná komisia v zložení: Lauš, remenec, 
Habáń  



 
Ad 5.) Predseda MsO predložil návrh a pokyny na zabezpečenie  výročných členských schôdzí 
ObO. Upozornil, aby návrh uznesenia a plán práce ObO bol do programu zaradený pred 
diskusiu, by sa mohli členovia k týmto dokumentom v diskusii vyjadriť. Výbor MsO určil 
delegátov na výročné členské schôdze pre jednotlivé ObO.  
Hlasovanie:      Za:  10                Zdržal sa:       0                 Proti:  0 
 
Ad 6.)  Výbor MsO prerokoval program mestskej konferencie, určil kľúč na voľbu delegátov 
mestskej konferencie v pomere: 1:50 ( delgát: členov ObO). Za delegátov konferencie budú 
navrhnutí ďalej členovia výborov ObO+ členovia MKK a DK.   
Hlasovanie :   Za  10            Zdržal sa:     0           Proti:  0 
 
Ad 7.) Rôzne: 
 

- p. Sokol: zoznámil členov výboru MsO s priebehom výrubových prác na kanáli pod 
VET a prípravou pretekárskej trate. S ľútosťou konštatoval, že žiadna ObO neposkytla 
na tieto mimoriadne práce brigádnikov a nakoniec to musel riešiť operatívne svojimi 
pracovíkmi. 

- p.Remenec: navrhol zvýšiť  sadzbu za brigádnickú hodinu na 5.-eur. Návrh zdôvodnil 
nezáujmom niektorých členov na odpracovaní brigádnickej povinnosti. Návrh výbor 
prerokuje v rámci koncepcie, ktorú bude predkladať výročným členským schôdzam... 

- p.Riška: navrhol, aby výborové schôdze ObO č.1,2,3, ako aj porady MKK a DK sa 
konali v miestnosti na poschodí RD. Prístup do kancelárie a zasadačky budú mať len 
štatutári, správca členskej základne, hlavný hospodár, administrátor -pokladník. 
Opatrenie navrhol v súvislosti s realizáciou Projektu na ochranu osobných 
údajov........v MsO SRZ. 
Hlasovanie:    Za:    10                  Zdržal sa:   0                Proti:  0 

- p. Šranc: požiadal výbor o nákup  tlačív , ktoré sú potrebné v súvislosti s novou 
formou tlačiva Povolenia na rybolov... 
Hlasovanie:    Za:  10                  Zdržal sa:    0               Proti:   0 

- p.Chlpek: kritizoval, že členovia RS z ObO č.6 nedostali pozvánku na posledné 
školenie RS. Požadoval mimoriadne odmeny za prácu pre členov výboru ObO č.6. 

- p. Lauš: upozornil na skutočnosť, že predseda ObO si má tieto požiadavky zabezpečiť 
z pridelených prostriedkov. Prostriedky musí rozdeliť sám podľa vykonanej práce. 

- p. Kukučka: Informoval výbor MsO o zámysle plánu zarybnenia na rok 2017. 
- P. Sokol: informoval o výsledkoch meraní a účinku odbahnenia bakterialne –

enzymatickým prípravkom na revíry Jazierko Skalka. Požadoval informáciu ako ďalej 
budúci rok, lebo úbytok organického bahna bol na úrovni 10-12 cm. 

- p. Lauš: oznámil, že MsO požiadala Radu SRZ, aby bol tento revír naďalej udržaný 
v projekte „bakterálneho odbahnenia“. Zároveň sa uchádzame o dotáciu aj na rok 
2017. 

- P.Remenec. zdôraznil potrebu bakterialneho odbahnenia nového odchovného revíru 
„parkové jazierko- Baračka“. 

- P. Klas: Požiadal, aby v zápisniciach bol uvádzaný nie ako „neprítomný“, ale ako 
„nemocný“. Informoval sa, koľko financii je pridelených v rozpočte na ObO č.3. 
Kritizoval rozdelenie odmien medzi jednotlivé ObO, požadoval výbor, aby prehodnotil 
výšku odmien pre výbor ObO č.3.  



Oboznámil výbor, že na revíry Drietomica sa pohybovali osoby, ktoré riešili 
spriechodnenie migračných bariér. Požiadal výbor MsO, aby sa zúčastnil 
vodoprávnych konaní v tomto procese. 
p.Lauš: v súvislosti s odmenami a ich rozdelením na jednotlivé ObO prečítal §1,bod 6) 
Stanov SRZ:“...Zväz a jeho organizačné zložky vo svojej činnosti sa riadia zásadami 
kolektívneho vedenia a rozhodovania.....“ a zdôraznil, že o výške odmien rozhodol 
výbor MsO absolútnou väčšinou hlasov ( 9:0) Na podanie sťažnosti na RADU SRZ má  
však p. Klas právo. 
p. Sokol: oboznámil výbor MsO o zásahoch ŠL do Opatovského potoka a potoka 
Brusné, kde došlo k zničeniu niekoľkých kaskád v rámci údržby koryta. Problém riešil 
s riaditeľom ŠL. 
 
Ad 8.) Záver vykonal predseda MsO SRZ. 

 


