
Uznesenia zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 16.06.2016 

 

Prezídium Rady SRZ: 

 

I. Schvaľuje: 
Uznesenie č. 53/2016 

Prezídium schvaľuje doplnenie programu a priebeh zasadnutia tak ako bol navrhnutý. 

Uznesenie č. 58/2016 

Prezídium schvaľuje udelenie vyznamenaní takto: 

Čestný odznak 1. stupňa „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

MO SRZ Trstená – Jozef Bošanský, Juraj Tavel. 

Uznesenie č. 64/2016 

Prezídium schvaľuje, aby boli zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov 

na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní vyradení títo členovia: 

MsO SRZ Bratislava V. – Jozef Šmelka 

MsO SRZ Martin – Stanislav Hatala, Dušan Húšťava, Vladimír Jackulík, Peter Lauček, Peter 

Záborský 

MsO SRZ Michalovce – Štefan Dudáš 

MO SRZ Levoča – Rastislav Vrlák. 

 
II. Berie na vedomie: 
Uznesenie č. 60/2016 

Prezídium berie na vedomie priebežnú informáciu o účasti na výstavách 2016. 

Uznesenie č. 61/2016 

Prezídium berie na vedomie priebežnú informáciu o čerpaní dotácií a eurofondov. 

Uznesenie č. 66/2016 

Prezídium berie na vedomie správu o činnosti vedúceho rybárskej stráže Rady SRZ od posledného 

zasadnutia Prezídia. 

 
III: Ukladá: 
Uznesenie č. 54/2016 
Prezídium ukladá tajomníkovi SRZ zabezpečiť mesačný výpis prác na webovej stránke od 

terajšieho správcu, na základe ktorého posúdi pokračovanie alebo ukončenie spolupráce. 

          Termín: 30.06.2016 
IV. Konštatuje: 
Uznesenie č. 52/2016 

Prezídium konštatuje, že uznesenie č. 2/2016 bolo prijaté v súlade so Stanovami SRZ 

a Disciplinárnym poriadkom SRZ. 

 
V. Zrušuje: 
Uznesenie č. 55/2016 

Prezídium ako dovolací orgán v zmysle § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ platného do 15.05.2016 

v disciplinárnej veci Viliam Šalaga, člen MsO SRZ Martin, na základe doručeného dovolania dňa 

10.05.2016, po preskúmaní doručených spisových materiálov, zrušuje disciplinárne rozhodnutie sp. 

zn. 18/DK/2015 disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Martin zo dňa 04.02.2016 a zrušuje 

disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu sp. zn. C3-3/2016. 

Uznesenie č. 56/2016 

Prezídium ako dovolací orgán v zmysle § 28 Disciplinárneho poriadku SRZ platného do 15.05.2016 

v disciplinárnej veci Viliam Tomčány, člen MsO SRZ Martin, na základe doručeného dovolania 

dňa 10.05.2016, po preskúmaní doručených spisových materiálov, zrušuje disciplinárne rozhodnutie 

sp. zn. 17/DK/2015 disciplinárnej komisie pri výbore MsO SRZ Martin zo dňa 04.02.2016 a zrušuje 

disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu sp. zn. C3-4/2016. 

 



VI. Odporúča schváliť: 
Uznesenie č. 57/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť udelenie čestného členstva p. Petrovi Patoprstému v zmysle čl. 7 

ods. 4 Smernice č. 481/109/2016-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva 

SRZ. 

Uznesenie č. 59/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť udelenie vyznamenaní takto: 

Čestný odznak 1. stupňa „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 

MsO SRZ Michalovce – Milan Kačmarský 

Medaila „Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve“ 

MsO SRZ Michalovce – Ján Vaľo, Mgr. František Oravec, Michal Cibík. 
Uznesenie č. 67/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť variant cien povolení na rybolov, ktorý bol schválený pre rok 

2016. 

Uznesenie č. 68/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť zmenu denného (kaprového, lipňového, pstruhového) povolenia 

pre nečlenov zo 17 EUR na 20 EUR. 

Uznesenie č. 69/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 EUR pre MO 

SRZ Bytča na odkúpenie nehnuteľnosti. 

Uznesenie č. 70/2016 

Prezídium odporúča Rade zaoberať sa predmetnou žiadosťou na ďalšom zasadnutí Rady z dôvodu 

konania vedeného na MŽP SR. 

Uznesenie č. 71/2016 

Prezídium odporúča Rade schváliť odpredanie časti parcely č. 1581/8 a 1581/2 o výmere cca 2 000 

m
2
 po vypracovaní znaleckého posudku na získanie investícií pre strediská. 

Uznesenie č. 72/2016 

Prezídium odporúča Rade uložiť viceprezidentom podľa krajov vyrokovať splnenie uznesenia č. 

70/2016-2 s organizáciami, ktoré nerešpektovali predmetné uznesenie, a to: Sabinov, Dubnica nad 

Váhom, Moldava nad Bodvou, Nové Zámky, Sereď, Trnava, Dunajská Streda, Senica.  

 
VII. Zamieta: 
Uznesenie č. 62/2016 

Prezídium zamieta návrh MO SRZ Šahy na zrušenie trvalého vylúčenia p. Kornela Hriadela 

v zmysle § 10 ods. 2 druhá veta Stanov Slovenského rybárskeho zväzu. 

Uznesenie č. 63/2016 

Prezídium zamieta žiadosť p. Eduarda Dobrovodského na zrušenie trvalého vylúčenia v zmysle § 

10 ods. 2 druhá veta Stanov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 
VII. Neschvaľuje: 
Uznesenie č. 65/2016 

Prezídium neschvaľuje, aby bol zo zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov 

na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní vyradený Milan Hudák, 

ktorý už nie je členom MO SRZ Bardejov. 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbora Roobová 
 

 

 Ing. Ľuboš Javor, v.r.     RSDr. Rudolf Boroš, v.r. 

  tajomník      prezident 
 


