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R O Z H O D N U T I E 

dovolacieho orgánu 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 16.06.2016 

v disciplinárnej veci proti: 

 

Viliam Tomčány, nar. 21.05.1961, bytom Timravy 5/29, 036 01 Martin 

 

pre previnenie: neuposlúchnutie výzvy, pokynu, príkazu, a požiadavky člena rybárskej stráže; 

odmietnutie strpieť výkon oprávnenia člena rybárskej stráže 

 

na základe dovolania menovaného, na svojom zasadnutí vyniesol toto 

 

r o z h o d n u t i e:  

 

Podľa § 29 Disciplinárneho poriadku SRZ platného od 1. januára 2008 v znení Dodatku č. 1, 

disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Martin sp. zn. 

17/DK/2015 zo dňa 04.02.2016, ktorým bolo menovanému uložené disciplinárne opatrenie, 

finančná pokuta vo výške 150 EUR a rozhodnutie odvolacieho orgánu, výboru MsO SRZ Martin 

sp. zn. C3-4/2016 zo dňa 17.03.2016 

 

sa   z r u š u j ú. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 10.05.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené dovolanie proti rozhodnutiu 

disciplinárneho orgánu I. stupňa, sp. zn. 17/DK/2015 a proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu 

II. stupňa, sp. zn. C3-4/2016 v disciplinárnej veci proti Viliamovi Tomčánymu. 

 Po doručení dovolania bola organizácia SRZ MsO Martin vyzvaná na zaslanie spisového 

materiálu vo veci disciplinárneho previnenia Viliama Tomčányho, ktorý bol na Sekretariát Rady 

SRZ doručený dňa 10.06.2016. 

 Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu sa dovolaním zaoberalo dňa 16.06.2016 

na svojom zasadnutí. 



 Po preskúmaní spisových materiálov zaslaných od SRZ MsO Martin a od Viliama 

Tomčányho, boli zistené v disciplinárnom konaní nasledujúce pochybenia: 

 Disciplinárne stíhanému nebolo doručené rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania 

v zmysle § 15 Disciplinárneho poriadku SRZ platného od 1. januára 2008 (ďalej len „DP“). 

 Disciplinárna komisia je povinná predvolať disciplinárne stíhaného včas, a to najmenej 7 

dní vopred v zmysle § 20 DP. Táto lehota nebola dodržaná, nakoľko z predložených písomností 

a doručeniek je zrejmé, že predvolanie bolo na deň 17.09.2015, pričom zaslané bolo až 

14.09.2015. 

 Z predloženého výsluchu z Obvodného oddelenia Policajného SR Sučany nie je zrejmé, 

či sa skutok naozaj stal. Uvedené vyplýva aj zo samotnej žiadosti o prešetrenie veci zaslanej OO 

PZ Sučany organizácii, v ktorej sa uvádza, že môže ísť o disciplinárne previnenie. Disciplinárna 

komisia je povinná skúmať, či sa skutok stal a zaobstarať si na to všetky relevantné dôkazy. 

Z predložených materiálov možno konštatovať, že disciplinárna komisia nekonala v zmysle § 21 

DP. 

 Disciplinárna komisia neumožnila disciplinárne stíhanému využiť právo obhajoby 

v zmysle § 20 DP, keďže zo zápisnice o vypočutí disciplinárne stíhaného zo dňa 26.11.2015 

vyplýva, že disciplinárne stíhaný nebol pri vypočutí prítomný, a zároveň absentuje jeho podpis. 

Nie je možné vydať zápisnicu o vypočutí disciplinárne stíhaného, ak takáto osoba vypočutá 

nebola.  

 V zápisnici o disciplinárnom rokovaní zo dňa 26.11.2015 sa uvádza, že disciplinárne 

stíhaný je dlhodobo PN. Napriek tejto skutočnosti, ktorá nebola potvrdená disciplinárne 

stíhaným, disciplinárna komisia bola povinná menovanému opätovne zaslať predvolanie. 

 Disciplinárny orgán II. stupňa uvádza vo svojom rozhodnutí previnenie, zakázané 

spôsoby lovu, pričom disciplinárne konanie bolo vedené pre previnenie podľa § 23 ods. 3 zákona 

č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

 

 Prezídium Rady SRZ konštatovalo, že disciplinárne konanie vedené pod sp. zn. 

17/DK/2015 a C3-4/2016 sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto 

rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok alebo 

mimoriadny opravný prostriedok. 

 

V Žiline, dňa 16.06.2016       Ing. Ľuboš Javor 

            tajomník SRZ 


