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Z Á P I S N I CA 

z mimoriadneho zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 15. júna 2019  v Žiline 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Prizvaní: Mgr. Roobová B.– organizačno-právny referent v zastúpení 

 

Program: 

 

1. Prerokovanie Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Kontrolnej komisie zväzu a 
výsledkov kontroly postupu  pri predaji výrobného strediska SRZ Považská 
Bystrica. 

2. Analýza dopadu predaja výrobného strediska SRZ Považská Bystrica na SRZ a 
prijatie opatrení k minimalizácii škôd 

3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom 
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2019  

Aktuálny stav pohľadávok záväzkov 

4. Iné  
 

4.1. Vyznamenania 
4.2. Návrh na odobratie Čestného členstva - SRZ MO Turčianske Teplice 
4.3. Žiadosť Dunajského spolku nepočujúcich o poskytnutie vodnej nádrže 

v Zemplínskej Šírave revír: 4-4030-1-4 
4.4. Žiadosť o dotáciu na Dni svätého Huberta - SRZ MO Rožňava 
4.5. Žiadosť na odpredaj rybárskeho domu - SRZ MO Gelnica 
4.6. Žiadosť o povolenie usporiadanie preteku v love sumcov - SRZ MO Veľké Kapušany 
4.7. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky- SRZ MsO Partizánske 
4.8. Žiadosť SRZ MsO Trnava o poskytnutie dotácie z Rezervného fondu Rady na 

znovuzarybnenie VN Boleráz revír č.2-4520-1-1 
 5. Rôzne 

 

V dňoch 4. – 8. apríla 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 50/2019  

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Spoločnému rybárskemu poriadku 2019.  

 

Hlasovanie: 

Za – 20   Proti – 4    Zdržal sa- 2 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková,  Ing. Mišech, p. Seemann 

    p. Takács, p. Tomanovics 

 

(nehlasovalo 8 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Brokeš, p. Hesek, Ing. Kadnár, p. Kozub, p. 

Polák, p. Vecel, Ing. Zajtko)  

 

 



3 
 

 

 

V dňoch 4. – 8. apríla 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o návrhu nasledovného 

uznesenia: 

 

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje pomoc SRZ MsO Rimavská Sobota pri organizácii pstruhových pretekov 

„Memoriál Ondreja Budaja“, I. ročník, formou zarybnenia VN Vyšný Skálnik pstruhom dúhovým 

v množstve 200 kg. 

 

Hlasovanie: 

Za – 8      Proti – 14    Zdržal sa- 3 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková,  Ing. Haluška, p. Seemann, 

    Ing.. Cuker, p. Tomanovics,  p. Šaffa  

    p. Farský, p. Harman, Ing. Javor, 

    Ing. Lauš, Ing. Macúš, Ing. Mišech 

    p. Orovčík, Mgr. Púčik, JUDr. Timár, 

    p. Tomko 

 

 

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Brokeš, PaedDr. Čerešňák, Ing. Kadnár, p. 

Kozub, p. Polák, p. Takács, p. Vecel, Ing. Zajtko)  

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

 

V dňoch 26. apríla – 2. mája 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 51/2019  

Rada SRZ zrušuje Uznesenie č. 50/2019, ktorým Rada SRZ schválila Dodatok č. 1 k Spoločnému 

rybárskemu poriadku 2019. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

     

(nehlasovalo 6 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Farský, p. Kozub, Ing. Lauš, p. Polák, Ing. 

Viktorín)  

 

V dňoch 26. apríla – 2. mája 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o návrhu nasledovného 

uznesenia: 

 

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje elektronický predaj hosťovacích povolení na rybolov pre členov SRZ a 

nečlenov SRZ na rybárske revíry v obhospodarovaní Rady SRZ prostredníctvom 

internetovej/mobilnej aplikácie za týchto podmienok: 

1. pri zakúpení povolenia na rybolov sa poskytujú osobné údaje, a to meno a priezvisko, dátum 

narodenia, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu 

2. Člen SRZ: povolenie na rybolov je vo forme 6-miestneho kódu, ktorý nahrádza známku a 

loviaci si tento kód sám zapisuje do tlačiva „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a 
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úlovkoch“ (podľa kódu bude člen rybárskej stráže vedieť, na ktorý rybársky revír a na akú dobu 

platí)/nečlen SRZ: po zakúpení povolenia na rybolov bude robiť záznam buď elektronicky priamo 

do aplikácie alebo na vygenerovanú papierovú formu, ktorú si musí dopredu vytlačiť 

3. úhrada sa vykonáva výlučne online platobnou kartou, cez VÚB card pay 

4. platba za kúpu hosťovacieho povolenia na rybolov bude pozostávať z ceny samotného 

hosťovacieho povolenia na rybolov a poplatku za elektronické a bankové služby 5 % z ceny 

hosťovacieho povolenia na rybolov, ktorý bude uhrádzaný banke 

5. na elektronický predaj hosťovacích povolení na rybolov platia ustanovenia smernice o 

platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov primerane. 

 

Hlasovanie: 

Za – 11      Proti – 12    Zdržal sa- 3 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková,  p. Hesek, p. Seemann, 

    p. Brokeš, p. Tomanovics,  Ing. Macúš  

    p. Čavojčin, p. Harman,  

    Ing. Lauš, Ing. Haluška,  

    Mgr. Púčik, JUDr. Timár, 

    p. Tomko, Ing. Viktorín 

 

 

(nehlasovalo 9 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, , PaedDr. Čerešňák, Ing. Kadnár, p. Kobela, p. 

Kozub, p. Polák, p. Vaculčiak, p. Vecel)  

Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

V dňoch 26. apríla – 2. mája 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie o návrhu nasledovného 

uznesenia: 

 

Uznesenie  

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č.1 k Smernici o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského 

rybárskeho zväzu – Rada Žilina v znení: v čl. IV. bod 2 sa za poslednú odrážku dopĺňa odrážka s 

textom  „- cestovné funkcionári Prezídia Rady SRZ, Rady SRZ na zasadnutie ostatných komisií 

schválených uznesením Rady SRZ (napr. zarybňovacia komisia, investičná komisia, dočasná 

legislatívna komisia a ďalšie.)“ a v čl. IV. bod 3  druhá odrážka zvrchu sa vypúšťa text  „- cestovné 

funkcionári Prezídia Rady SRZ, Rady SRZ na zasadnutie ostatných komisií Rady SRZ 

(zarybňovacia komisia, investičná komisia a pod.)“ 

 

Hlasovanie: 

Za – 4     Proti – 19    Zdržal sa- 5 

    Mgr. Jankovičová, p. Pavelková,  p. Hesek, p. Seemann, 

    p. Brokeš, p. Tomanovics,  Ing. Macúš  

    p. Čavojčin, p. Harman,  

    Ing. Lauš, p. Vaculčiak 

    Mgr. Púčik, JUDr. Timár, 

    p. Tomko, Ing. Viktorín 

    Ing. Cuker, Ing. Kadnár 

    p. Kobela, Ing. Stanko 

    p. Takács, p. Vecel, Ing. Zajtko 

 

(nehlasovalo 6 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Farský, PhDr. Fraňa, Ing. Haluška, p. Kozub, 

p. Polák)  
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Návrh uznesenia nebol schválený. 

 

 

 

V dňoch 26. apríla – 2. mája 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 52/2019  

Rada SRZ schvaľuje zmenu termínu výjazdového zasadnutia Prezídia a Rady SRZ z 14.-15.júna 

2019 na 28.-29. júna 2019. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 1    Zdržal sa- 1 

    Ing. Kadnár    p. Seemann 

  

(nehlasovalo 6 členov Rady SRZ – MVDr. Bílik, p. Kozub, Ing. Lauš, p. Polák, p. Tomanovics)  

 

V dňoch 26. apríla – 2. mája 2019 sa uskutočnilo elektronické hlasovanie, ktorým bolo prijaté 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 53/2019  

Rada SRZ ruší výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ v dňoch  28.-29. júna 2019 

na Zemplínskej Šírave. 

 

 

Hlasovanie: 

Za – 24   Proti – 3    Zdržal sa- 0 

    Ing. Stanko, p. Šaffa, p. Tomko      

  

(nehlasovalo 7 členov Rady SRZ – Ing. Haluška, Ing. Javor, p. Orovčík, p. Tomanovics, p. 

Vaculčiak, p. Vecel, p. Polák)  

 

 

 

Zasadnutie Rady SRZ otvoril prezident SRZ, ospravedlnil sa za meškanie, ktoré vzniklo predĺžením 

zasadnutia Prezídia Rady SRZ. Navrhol za skrutatorov p. Kobelu a p. Harmana 

Neprítomní: p. Vaculčiak, PhDr. Fraňa, p. Čavojčin, p. Hesek, Ing. Kadnár, JUDr. Timár (počet  

prítomných 28) 

 

Uznesenie č.54 /2019 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Harmana a p. Kobelu 

 

Hlasovanie: 

Za – 26   Proti – 0    Zdržal sa- 2 

         p. Hamran, p. Kobela 

 

Prezident SRZ navrhol za overovateľov zápisnice p. Vecela a PaedDr. Čerešňáka 

 

Uznesenie č.55/2019 
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Rada SRZ schvaľuje za  overovateľov p. Vecela a PaedDr. Čerešňáka. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26   Proti – 0    Zdržal sa- 2 

p. Vecel, PaedDr. Čerešňák 

 

Prišiel PhDr. Fraňa (počet prítomných 29) 

 

prezident SRZ: Predložil program zasadnutia Rady SRZ. Otvoril diskusiu. 

p. Farský: Požiadal o doplnenie bodu rôzne o vyjadrenie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ 

k jeho návrhu na disciplinárne konanie voči tajomníkovi SRZ a voči bývalému prezidentovi SRZ 

RSDr. Borošovi.  

Ing. Lauš: V súlade s Rokovacím poriadkom Rady SRZ čl. 2 ods. 7 navrhol  zaradenie  ďalších 3 

bodov do návrhu programu nasledovne, bod 2 a) hlasovanie o vyslovenie nedôvery tajomníkovi bod 

SRZ, bod 2 b) výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, bod 2 c) 

zosobnenie vzniknutých škôd, poprosil dať hlasovať o každom návrhu osobitne 

prezident SRZ: Žiadosť o umožnenie účasti predsedu závodného výboru Ing. Cintulu. Ešte žiadosť 

Banskej Bystrice o dotáciu formou násady na Majstrovstvá SR juniorov. Neboli ďalšie návrhy na 

doplnenie programu. Koniec diskusie. 

 

Uznesenie č.56/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu v bode rôzne o podanie stanoviska Disciplinárnej komisie 

pri Rade SRZ o podanom podnete p. Farského. 

 

Hlasovanie: 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

 

 

Uznesenie č.57/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu o vyslovenie nedôvery tajomníkovi SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 1    Zdržal sa- 0 

    Ing. Javor 

Uznesenie č.58/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu o podanie výpovede z pracovného pomeru tajomníkovi 

SRZ podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24   Proti – 1    Zdržal sa- 4 

Ing. Javor  Ing. Stanko, p. Tomko, p. Šaffa,  

            Ing. Viktorín 

 

 

Uznesenie č.59/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu zosobnenie vzniknutých škôd tajomníkovi SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 18   Proti – 1    Zdržal sa- 9 

    Ing. Javor    p. Kobela, p. Tomko, p. Šaffa 
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         Ing. Viktorín, Mgr. Jankovičová,  

         p. Pavelková, p. Hamran,  

         p. Takácz, Ing. Stanko  

(jeden člen Rady SRZ nehlasoval) 

 

Uznesenie č.60/2019 

Rada SRZ schvaľuje účasť Ing. Cintulu na zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 26   Proti – 1    Zdržal sa- 1 

    Ing. Lauš    p. Vecel 

 

(jeden člen Rady SRZ nehlasoval) 

      

Uznesenie č.61/2019 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie žiadosti Banská Bystrica o dotáciu formou násady na Majstrovstvá 

SR juniorov. 

 

Hlasovanie: 

Za – 28   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

(jeden člen Rady SRZ nehlasoval) 

 

Uznesenie č.62/2019 

Rada SRZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 15.6.2019 aj s danými  

zmenami a doplneniami programu. 

 

Hlasovanie: 

Za – 27   Proti – 0    Zdržal sa- 1 

         Ing. Javor 

(jeden člen Rady SRZ nehlasoval) 

 

Bod 1 a 2:  

1. Prerokovanie Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Kontrolnej komisie zväzu a výsledkov 

kontroly postupu  pri predaji výrobného strediska SRZ Považská Bystrica. 

2. Analýza dopadu predaja výrobného strediska SRZ Považská Bystrica na SRZ a prijatie 

opatrení k minimalizácii škôd 

tajomník SRZ: Na zasadnutie Prezídia Rady SRZ prizval právneho zástupcu JUDr. Martausa 

a prezident SRZ vyslovil požiadavku, aby vystúpil aj na zasadnutí Rady SRZ. JUDr. Martaus 

zastupuje SRZ vo veci rokovania s MW Solutions, s.r.o. 

Ing. Lauš:–Treba schváliť prítomnosť JUDr. Martausa. Čo tu vôbec robí Mgr. Roobová? 

tajomník SRZ: Vysvetlím. Mgr. Schlesingerová je chorá. Mgr. Roobová pracuje na dohodu a je 

zamestnancom sekretariátu, preto zabezpečuje účasť namiesto nej. 

 

Uznesenie č.63/2019 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť JUDr. Martausa na zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24   Proti – 3    Zdržal sa- 2 

    p. Vecel, Ing. Lauš, p. Brokeš Mgr. Púčik, p. Tomanovics 

 



8 
 

JUDr Martaus: Predstavil sa, vysvetlil v čom zastupuje na základe dohody SRZ - v komunikácii 

s MW Solutions, s.r.o. Vysvetlil aká je situácia, najlepším riešením je dohodnúť sa na dodatku 

a postupne plniť podmienky, ktoré sú v zmluve. MW Solutions, s.r.o. bude úzko spolupracovať 

a poskytovať súčinnosť pri zabezpečovaní požadovaných listín. Dohodli sa na možnosti podpísania 

dodatku ku kúpnej zmluve. Hľadá sa spôsob zabezpečenia kúpnej ceny alebo nehnuteľností.  

p. Tomko: Aké sú rizika pri ukončení zmluvy, ako sa vyvíja výška DPH? 

MVDr. Bílik: Je pripravená analýza, ako predseda ekonomickej komisie sa k tomuto vyjadrím, aby 

sme nezdržovali. 

p.Vecel: Kedy ste boli oslovený, aby ste zastupovali SRZ? 

JUDr. Martaus: Asi 3- 4 týždne dozadu. 

Mgr. Púčik: aké sú záruky, že sa tie dodatky a pod. vyrokujú, či to čo sa dohodne, ci to bude aj 

platiť. 

JUDr. Martaus: Na základe doterajšej komunikácie existuje priestor na dohodu ohľadom dodatku, 

stretnutie bolo pozitívne a do troch týždňov sa treba vyjadriť. Nebolo zatiaľ nič podpísané.  

Ing. Lauš: Hrozí tam riziko náhrady škody, dohoda do 2022 žiadna nebude, sú tam vysoké sankcie, 

všetko je zbytočné. 

prezident SRZ: Poďakoval JUDr. Martausovi. Navrhol schváliť prítomnosť bývalého prezidenta 

SRZ na zasadnutí Rady SRZ. 

 

Uznesenie č.64/2019 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť RSDr. Boroša na zasadnutí Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Kadnár (počet prítomných 30) 

 

prezident SRZ:  RSDr. Boroš bol prizvaný na základe uznesenia mimoriadneho zasadnutia Prezídia 

Rady SRZ, aby poskytol informácie ohľadom uzatvárania zmlúv na predaj strediska Považská 

Bystrica. 

Ing. Trokan: Všetkým členom Rady SRZ bolo zaslané stanovisko Kontrolnej komisie a mali 

možnosť sa s ním oboznámiť. 1. Podľa textu v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve má mať podľa 

následnej Kúpnej zmluvy formu a obsah identický s kúpnou zmluvou uvedenou v § 2 Zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve. Toto sa nestalo a pribudli znenia, ktoré sú mimoriadne nepriaznivé pre SRZ. 

Ide okrem iného najmä o zmenu v § 2 odst. 2, písmeno (e) / znenie § 2 v budúcej kúpnej zmluve je 

úplne iné. 2. Rada aj kontrolná komisia boli najmä prezidentom RSDr. Rudolfom Borošom (aj 

tajomníkom Ing. Ľubošom Javorom) ústne ubezpečovaní, že zabezpečia všetko tak, aby SRZ 

nemohlo prísť o peniaze. Na zasadnutí Rady SRZ bol podaný návrh zástupcom kupujúceho p. 

Žigmundom, gen. Splnomocnencom MW Solutions s.r.o., aby peniaze boli uložené v notárskej 

úschove alebo bankovej vinkulácie. 3. Zmluva obsahuje v dodatkoch neprimerane množstvo 

podmienok, ktoré má splniť SRZ (ktoré sú v niektorých prípadoch sotva splniteľné). Zjednodušene 

povedané, kým SRZ tieto podmienky nesplní, nemusí kupujúci platiť. Kúpna zmluva uzatvorená 

medzi SRZ Žilina a MW Solutions, spol. s.r.o. uzatvorená dňa 23.11.2018, podpísaná štatutármi 

SRZ RSDr. Rudolfom Borošom, prezidentom SRZ a Ing. Ľubošom Javorom, tajomníkom SRZ na 

strane jednej a Mgr. Robertom Kučerom na základe plnej moci za MW Solutions, spol. s.r.o je a b 

s o l ú t n e nevýhodná pre SRZ. SRZ má len povinnosti a vo vzťahu k MW Solutions, spol. s.r.o. 

žiadne práva, dokonca nemôže ani odstúpiť od zmluvy. -Rada SRZ na mimoriadnom zasadaní dňa 

27.2.2018 odsúhlasila uznesením č.2/2018 predaj MW Solutions, spol. s.r.o. v diskusií odznelo od 

samotnej firmy : „navrhujeme dva spôsoby vyplatenia kúpnej ceny, formou notárskej úschovy po 
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splnení podmienok sa vydá protistrane plnenie alebo banková vinkulácia prostredníctvom banky 

Unicredit bank, a.s., po skontrolovaní dokumentov výpisov LV z katastra, či súhlasia údaje aj 

podpisy, tak potom banka vyplatí kúpnu cenu na účet protistrany.“ tajomník–po právnej stránke sa 

všetko zabezpečí a bude sa vychádzať aj z prijatého uznesenia. Prezident SRZ-vysvetľuje, že 

prostredníctvom vinkulácie je systém čistý. Ing. Cintula–navrhuje externú právnu firmu, podrobne 

informoval o stredisku. JUDr. Kabáč–dostatočná je notárska zábezpeka formou notárskej úschovy. 

Prečo toto nebolo dodržané ? Zodpovedný prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš a tajomník SRZ Ing. 

Ľuboš Javor. -Text kúpnej zmluvy pripravil kupujúci. Je absolútne nevýhodný pre SRZ. Prečo došlo 

k podpisu takto postavenej kúpnej zmluvy iba deň pred volebným snemom SRZ ? Zodpovedný 

prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš a tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor. Kontrolná komisia SRZ na 

základe § 21 ods.3 Stanov SRZ žiada Prezídium SRZ o zvolanie mimoriadneho rokovania Prezídia 

Rady SRZ najneskôr do 15.6.2019 k uvedenej problematike a k zaujatiu stanoviska. Navrhujeme : 

-Zabezpečiť účasť RSDr. Rudolfa Boroša na mimoriadnom rokovaní Rady SRZ k zaujatiu 

stanoviska a podaniu vysvetlenia. -zvážiť možnosť kvalifikovaného zastupovania SRZ 

renomovanou právnickou firmou k možnostiam SRZ k vymožiteľnosti tejto pohľadávky, 

hodnotenia zmluvy, prípadne odstúpenia od zmluvy -zvážiť mieru zodpovednosti vtedajších 

štatutárov SRZ RSDr. Rudolfa Boroša a Ing. Ľuboša Javora, či nedošlo porušeniu povinností pri 

správe cudzieho majetku . 

RSDr. Boroš: K odpredaju strediska Považská Bystrica uvediem. Prvé uznesenie o odpredaji sme 

zdedili ešte z predchádzajúceho vedenia Potom mňa oslovila developerská spoločnosť, že majú 

záujem tento pozemok kúpiť. Ja som im povedal, že dokumenty a všetko ostatné sú v Žiline, nech 

sa obratia na p. tajomníka SRZ. Prišla oficiálna ponuka a prišli aj na zasadnutie Rady SRZ . Bol 

vypracovaný znalecky posudok na 45 EUR na m2. Firma prejavila vážny záujem o odkúpenie 

strediska. Bolo prijate uznesenie Rady SRZ  o odpredaji tejto firme. Daná spoločnosť však 

naťahovala čas, neustále sa to odkladal a vyjadrili sa, že z toho nič nebude a od dohody odstúpili. 

Oslovil nás p. Žigmund povedal aj na zasadnutí Rady SRZ, že sa k tomuto dostali cez developera, 

ale že pôjdu rovno cez SRZ. Ja som ich vyzval, aby dali žiadosť, pričom ich ponuka bola 75 

EUR/m2. Mňa oslovili asi preto, že som bol prezident SRZ a v prezentácii, ktorá bola určená na 

predstavenie ich spoločnosti boli aj investície vo Veľkom Krtíši, stále tam investujú. Bol som člen 

mestského zastupiteľstva, veľmi seriózne vtedy postupoval, všetko sú to dobre urobené veci. Keď 

prejavili záujem o stredisko, tak som sa na nich pýtal primátora, ten povedal, že je to veľmi seriózna 

firma, plní si všetky povinnosti voči mestu. Preto sme ich oslovili. Cena 75 EUR bola cena bez 

provízie, malo sa dohodnúť zabezpečenie požadovaných listín. Začali sa získavať požadované 

listiny, konanie však bolo zastavené. Nechcem si ich zastávať, neplnili sme si naše povinnosti voči 

nim. Vyjadril sa k vzniknutému problému ohľadom DPH. Opisuje akým spôsobom sa podpisovala 

zmluva pred snemom. Bol som opakovane ubezpečovaný, že stredisko je dlhodobo stratové, stojí 

na zlom pozemku, prívod vody je vo veľmi zlom stave a podobne. Odôvodňoval výhodnosť 

uzavretej zmluvy vzhľadom k výške kúpnej ceny za m2. Aj napriek rozsahu požadovaných listín 

považuje túto zmluvu za výhodnú. Kupec, ktorý by ponúkol takúto cenu a nechcel požadované 

listiny sa neobjavil. Opisuje čo všetko sa spravilo za jeho funkčné obdobie. Mal požiadavku, aby 

mal vlastnú poradnú komisiu, Prezídium Rady SRZ  mu neschválilo. Keď som nastúpil do funkcie, 

tak som nemal podporu, podpora bola na strane tajomníka na Prezídiu a v Rade. Čo ale som sa 

dozvedel neskôr, nechcel som to nikdy povedať, lenže teraz keď bola moja češť a moje dobré meno 

napadnuté, tak to poviem, pre tých členov Rady, možno to viete alebo neviete. Vždy pred 

zasadnutím Prezídia a Rady, neviem aké časové obdobie, zasadalo užšie Prezídium, čiže niektorí 

členovia Prezídia plus niektorí členovia Rady, ktorí sa už pred jednaním na niečom dohodli, ktorí 

to potom spoločne prezentovali, potom to samozrejme pripravili, prekričali, Rada súhlasila . Že 

tento inštitút existoval, mi pán tajomník potvrdil do očí. Mne ste nechceli dať poradný orgán a vy 

ste tajne zasadali. To pre ilustráciu. Tajomník odišiel ku právničke, vrátil sa asi po pol hodine 
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a povedal, že môžeme podpísať zmluvu. Toto ma viedlo k tomu, aby som zmluvu podpísal, ja som 

ju videl takto zatvorenú. 

p. Farský: Podpísal si zmluvu bez toho, aby si ju preštudoval? 

RSDr. Boroš: Bez toho, aby som ju preštudoval. 

Ing. Kadnár: Vy ste začal jednanie s developerom a ako sa objavila daná firma na svete, mali ste si 

overiť komu predávate, firma vznikla v roku 2017, zisk žiadny, už majú záväzky voči iným. Prečo 

to podpisoval len nejaký splnomocnenec?  

RSDr. Boroš: Zmluva sa podpisovala u notára, splnomocnenec predložil plnú moc. Ja som bol 

prezident, tieto veci mal overiť tajomník. Vo Veľkom Krtíši zrekonštruovali most, chodník spravili. 

Ing. Lauš:  Nerozprávaj že postavili nejaký most v čase, keď sa podpisovala zmluva, že mali 

výborné referencie, keď firma vznikla v roku 2017 a zisk bol 0 EUR. Toto si vie každý zistiť. Nemali 

stavebné práce v predmete činností v Obchodnom registri. Neuvidíme ani majetok ani peniaze. 

RSDr. Boroš: Môj názor je taký, že o nič sa neprišlo. Táto firma má ďalšie zmluvy. 

p. Vecel: Títo paní majú viacero firiem, nemohlo sa jednať o túto firmu. 

Ing. Cuker:  Aká firma bola na zaobstaranie podkladov? Vy ste podpísali zmluvu s podmienkami, 

ktoré nedokážete splniť. 

RSDr. Boroš: Sú firmy, ktoré zabezpečujú takéto doklady. 

Ing. Lauš: Cituje za akých podmienok zmluvy o budúcej zmluve môže predávajúci osloviť 

kupujúceho na podpis zmluvy. Konali ste v dobrej viere? 

p. Kobela: Prečo nebola zmluva predložená právnemu odboru, prečo nebola zmluva predložená 

Prezídiu Rady SRZ  

RSDr. Boroš: Mne právnička, lebo len jedna tu bola, prišla s pánom tajomníkom a povedali, 

môžeme ísť podpísať zmluvu. 

Mgr. Roobová: Pán Boroš, nehnevajte sa, ale klamete. Deň pred konaním snemu som sa tu v budove 

nachádzala ja, pracujúca na dohodu a Mgr. Schlesingerová. Prišiel za mnou pán tajomník ohľadom 

ustanovenia k zmluvnej pokute a ja som povedala, nie je to totožné s tým, čo je v zmluve o budúcej 

zmluve. Vy, pán tajomník a ja sme boli na sekretariáte, tam kde sedí sekretár a ja som vám povedala, 

že nie je dobré tu zmluvu podpisovať. Vy ste povedali, však máme zmluvu o budúcej zmluve, 

môžeme postupovať podľa nej. Vysvetlila som vám, že keď podpíšete kúpnu zmluvu, zmluva 

o budúcej zmluve sa ruší, nie je potrebné to podpisovať hneď. Vy ste povedali, že ak náhodou 

nebudete znovu zvolený, aby nedošlo k zrušeniu uznesenia o schválení odpredaja. Ja som vám 

opakovane povedala, aby sa zmluva nepodpisovala.  

MVDr. Bílik: Podľa Stanov SRZ Rada SRZ schvaľuje všetko, kúpna zmluva nebola Rade SRZ 

predložená na schválenie, porušili ste Stanovy SRZ. 

RSDr. Boroš: Nechcem sa zbavovať zodpovednosti. Výkonný orgán je Sekretariát SRZ na čele 

s tajomníkom SRZ. 

tajomník SRZ: Neviete si predstaviť čo prežívam, čo všetko sa doteraz urobili....toto nie je môj 

systém prace; bolo tam množstvo iných skutočností a povinností súvisiacich so snemom, ale nebol 

tam úmysel poškodiť SRZ. Bral som do úvahy názor bývalého prezidenta SRZ, že má dobré 

skúsenosti s týmito ľuďmi. Nemal som z toho žiaden prospech ani benefity. Opísal spôsob rokovaní 

ohľadom kúpnej zmluvy, opísal vývoj ohľadom stanovenia DPH. Neúcta voči práci zamestnancov 

Sekretariátu SRZ. 

Ing. Lauš: Doplním MVDr. Bílika ohľadom porušenia Stanov SRZ; porušil ste § 22 Stanov SRZ. 

Bavíme sa o zlyhaní štatutárov SRZ. Ja nemôžem počúvať, čo tu vy hovoríte, vy do toho neťahajte 

zamestnancov. Ak je tu dusná atmosféra, tak kvôli tomu, že sa odkryli nejaké procesy, ktoré treba 

nastaviť, aby sa toto už v budúcnosti nestalo. Ja ako chlap, keby sa mi toto stalo, tak sa postavím, 

ospravedlním sa tu všetkým, čo som svojou lajdáckosťou a povrchnosťou spôsobil a poviem 

odchádzam. 
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p. Brokeš: Každý robí v dobrej viere, predám a bude z toho osoh. Ale nechápem prečo kúpnu 

zmluvu robil kupujúci, prečo ste podpísali zmluvu, ktorú vypracoval kupujúci. Ak by ste to dali 

schváliť Prezídiu Rady SRZ, malo by zodpovednosť Prezídium Rady SRZ. 

p. Pavelková: Tajomníka SRZ poznám a urobil kus práce, ale i my máme povinnosti ako členovia 

Rady SRZ. Ja nepochybujem o tom, že by tam nebol úmysel, ale musíme dodržiavať predpisy; stala 

sa chyba a musíme ísť v rámci predpisov. Stala sa chyba a musíme to riešiť. 

p. Vecel: Kedy ste prišli na to, že zmluva je nevýhodná a kto dával návrh na vklad? 

tajomník SRZ: Kupujúci dal návrh na vklad do katastra. 

Ing. Macúš: Kto je splnomocnený zástupca, nie je to konateľ, uvádzate, že ste s ním jednali Čo 

ideme robiť ďalej? 

RSDr. Boroš: Keby tu boli zástupcovia spoločnosti,  veci by boli vyriešene viac. 

tajomník SRZ: Vysvetlil ako sa spojil s JUDr. Martausom. 

MVDr. Bílik: Predniesol správu ekonomickej komisie o dopade na ekonomiku SRZ po zaplatení 

DPH a dane z príjmu. 

Ing. Zajtko: Netreba zabudnúť na náklady spojene so zaobstaraním požadovaných dokumentov. 

tajomník SRZ: Vyjadril sa daným veciam. 

Ing. Macúš: Je trestne oznámenie na tajomníka SRZ, mame kopu iných povinnosti. 

Ing. Kadnár: Podľa mňa zmluva nie je platná, pretože ste nemali oprávnenie na jej podpis; 

pochybujem o nestrannosti štatutárov. 

Mgr. Púčik: Zmluva je podľa zákona, nie podľa Stanov SRZ; ide o vnútorný problém, že sa nedala 

zmluva schváliť, čiže zmluva podľa VZPP je platná. 

RSDr.Boroš: Či je ešte potrebná jeho účasť. 

prezident SRZ:   Poďakoval RSDr. Borošovi za jeho účasť. 

p. Zajtko, p. Vecel. MVDr. Bílik, Ing Macúš, Ing. Trokan, prezident SRZ, tajomník SRZ, Mgr. 

Jankovičová, PaedDr. Čerešňák, Ing. Lauš, Ing. Kadnár, p. Pavelková, PhDr. Fraňa, Ing. Cuker: 

Diskusia. Navrhované riešenia vzniknutej situácie, dopad daňových povinností na chod SRZ, 

výpočet výšky DPH, zaobstarávanie požadovaných listín, nedodržanie prijatých uznesení Rady SRZ  

ohľadom odpredaja strediska v Považskej Bystrici, zriadenie vecného bremena. Rokovanie so 

spoločnosťou MW Solutions, s.r.o. ohľadom dodatku ku kúpnej zmluve. Prebiehajúce trestné 

konania. 

 

Uznesenie č.65 /2019 

Rada SRZ schvaľuje pokračovanie v rokovaniach so spoločnosťou MW Solutions, s.r.o. 

s cieľom vykrokovať lepšie podmienky v lehote troch týždňov. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 30   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

 

Ing. Lauš: Hlasovanie o vyslovení nedôvery tajomníkovi SRZ. Tajomník SRZ v procese podpisu 

zmluvy uzatvoril nevýhodnú zmluvu, s ťažko splniteľnými podmienkami, deň pred konaním snemu, 

kedy nebolo jasné, kto budú štatutárni zástupcovia SRZ na ďalšie obdobie. Porušil ustanovenia 

zmluvy o budúcej zmluve, cituje zo zmluvy o budúcej zmluve § 1, ods.7: „ Budúci predávajúci je 

oprávnený písomne vyzvať Budúceho kupujúceho po písomnom predložení všetkých listín 

uvedených v prílohe č. 4.“ Prečo ste vyzvali k podpisu kúpnej zmluvy, keď ste listiny nemali a 

nepredložili? Morálne zlyhal keď dopustil úpravu kúpnej zmluvy v rozpore s zmluvou o budúcej 

zmluve, ako aj tým, že znenie kúpnej zmluvy nekonzultoval ako bolo dohodnuté, ani neoboznámil 

členov Rady SRZ. Uzatvorenie zmluvy utajoval. Návrh uznesenia- Rady SRZ  vyslovuje nedôveru 

Ing. Ľubošovi Javorovi. 

p. Zajtko: Má tento návrh  uznesenia právnu úpravu? Čo sa stane, ak sa vysloví nedôvera?  
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Mgr. Roobová: Vyslovenie nedôvery nemá oporu v Stanovách SRZ, je to vyslovenie nedôvery 

členov Rady SRZ  tajomníkovi SRZ, ale nemá to vplyv na pokračovanie výkonu jeho funkcie. 

Ing. Lauš: To je váš právny názor, ale celá táto vzniknutá situácia má viacero rovín, trestnoprávnu, 

to sa rieši, pracovnoprávnu a aj morálnu, a to je práve tá kvôli ktorej treba vysloviť nedôveru. 

 

Bolo hlasované o  vyslovení nedôvery tajomníkovi SRZ Ing. Javorovi a návrh neprešiel. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 14   Proti – 0    Zdržal sa- 16 

Mgr. Púčik, Ing. Haluška, Ing. Stanko,  

p. Orovčík, p. Hamran, PaedDr. Čerešňák,  

Mgr. Jankovičová, Ing. Mišech, p. Šaffa,  

Ing. Cuker, p. Tomko, p. Kobela, Ing. Viktorín, 

Ing. Javor, p. Takácz, PhDr. Fraňa 

 

Ing. Lauš: K návrhu dania výpovede tajomníkovi SRZ, v procese príprave predaja strediska 

v Považskej Bystrici hrubým spôsobom prekročil svoje oprávnenie dané uzneseniami Rady SRZ, 

ako aj svoju povinnosť byť pri svojich rozhodnutiach viazaný rozhodnutiami Rady SRZ; toto sú 

dôvody pre tajomníka SRZ ako zamestnanca na okamžité skončenie pracovného pomeru 

výpoveďou. Návrh uznesenia- Rada SRZ schvaľuje výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 

1 písm. e) Zákonníka práce s Ing. Ľubošom Javorom z dôvodov uvedených v bode 2 b). 

p. Zajtko: Aký je právny základ tohto návrhu. 

Mgr. Roobová:  Musí byť prerokované zástupcami zamestnancov; bolo by vhodné stanovisko 

disciplinárnej komisie a mal by sa k tomuto vyjadriť zástupca zamestnancov Ing, Cintula. 

Ing. Cintula: Musí to byť prerokované so zástupcami zamestnancov do troch dní. Vysvetľuje 

dôvody okamžitého skončenia pracovného pomeru. Okamžité ukončenie pracovného upravuje § 68 

Zákonníka práce. 

Mgr. Roobová: Vysvetľuje rozdiel v skončení pracovného pomeru podľa § 63 Zákonníka práce a § 

68 Zákonníka práce. 

p. Pavelková: Disciplinárna komisia pri Rade SRZ uznala, že štatutári porušili ustanovenia Stanov 

SRZ a uzniesli sa na uložení predbežného opatrenia, pozastavenie výkonu funkcie kvôli ochrane 

majetku zväzu; treba povedať že čo bude ďalej, ak bude pozastavený výkon činnosti. 

Ing. Kadnár: Pracovný pomer vzniká zvolením, takže by musel byt právoplatne odvolaný. Rady 

SRZ určuje ako bude fungovať sekretariát. V prípade pozastavenia funkcia, nemá kto riadiť 

Sekretariát SRZ. Navrhujem, aby v disciplinárnom rozhodnutí bol stanovený ten, kto bude viesť 

Sekretariát SRZ. 

MVDr. Bílik: Bavíme sa o vážnej situácie, ale kto chce nahradiť tajomníka SRZ a riešiť tuto háklivú 

situáciu. 

PaedDr. Čerešňák: Nebola vyslovená nedôvera tajomníkovi SRZ a o tri týždne sa stretneme. 

Ing. Lauš: Návrh na okamžité skončenie pracovného pomeru 

 

Bolo hlasované o okamžitom skončení pracovného pomeru Ing. Ľubošovi Javorovi podľa § 68 od. 

1 pím b) Zákonníka práce a návrh neprešiel. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 5   Proti – 0    Zdržal sa- 25 
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        Ing. Javor, PhDr. Fraňa, Ing. Viktorín, 

        p. Kobela, Mgr. Jankovičová, p. Takács, 

        p. Pavelková, Ing. Kadnár,  

MVDr. Bílik, p. Šaffa, Ing. Cuker,  

p. Tomko, p. Farský, p. Hamran,  

Ing. Stanko, Ing. Zajtko, p. Orovčík,   

p. Polák, p. Kozub, Ing. Mišech, 

PaedDr. Čerešňák, Ing. Macúš,  

p. Nikov, Ing. Haluška, Mgr. Púčik,  

     

  

 

Ing. Lauš: 2c)Všetky náklady na právne služby, notárske služby, služby daňového poradca a všetky 

ostatné náklady, ktoré vznikli SRZ po podpísaní nevýhodných zmlúv, sú náklady mimo rozpočet 

SRZ, za ktorých vznik môže osobne tajomník SRZ. Návrh uznesenia – Rada SRZ ukladá komisii 

v zložení (3 členovia) vyčíslenie všetkých nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s hľadaním riešenia 

situácie s nevýhodným predajom Považskej Bystrice a tieto predložiť na schválenie Rade SRZ za 

účelom zosobnenia nákladov. 

MVDr. Bílik: Zodpovedajú obaja štatutári,  pol nákladov tajomník SRZ a druhú polovicu nákladov 

bývalý prezident SRZ. 

Ing. Lauš: Súhlasím, doplniť. 

p.Zajtko, MVDr. Bílik, Ing. Kadnár, Ing. Lauš. Mgr. Roobová, Ing. Cintula, p. Pavelková: Diskusia. 

Určenie výšky možnej náhrady škody podľa Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka. Zníženia 

mzdy tajomníkovi SRZ. Rozdiel medzi nákladmi a náhradou škody. 

 

Uznesenie č.66/2019 

Rada SRZ žiada Kontrolnú komisii SRZ vyčísliť všetky náklady vzniknuté pri hľadaní riešení pri 

nevýhodnom predaji strediska Považská Bystrica a predložiť Rade SRZ za účelom zosobnenia. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 23   Proti – 0    Zdržal sa- 7 

         MVDr. Bílik, p. Zajtko,  

p. Tomko, Ing. Viktorín, PhDr. 

Fraňa, p. Kobela. Ing. Javor 

    

   

 

Bodu 3: 

Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom 

Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2019  

Aktuálny stav pohľadávok záväzkov 

 

prezident SRZ:   Materiál bol zaslaný, mohli ste sa oboznámiť. Otvára diskusiu. Nikto sa neprihlásil, 

Koniec diskusie. 

 

Uznesenie č.67/2019 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019. 
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Bod 4: 

Iné  

 

4.1 Vyznamenania 

 MVDr. Bílik: Návrh, či neodobrať RSDr. Borošovi čestné členstvo v SRZ. Dávam návrh na 

Disciplinárnu komisiu.  

 

Uznesenie č.68/2019 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) p. Štefan Pupák, p. František Tuka a p. Alexander Tomanovics 

z SRZ MsO Dunajská Streda a udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ p. Jánovi 

Drietomszky z SRZ MsO Šaľa, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o 

zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 1. 

 

Hlasovanie: 

 

Za –30   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

 

Ing. Trokan:  Návrh zmeny zasadnutia Rady SRZ  na 13. júla 2019 

Mgr. Púčik: Viacerí sú na dovolenkách 

 

Uznesenie č.69/2019 

Rada SRZ schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Rady SRZ  na 13. júla 2019.  

Hlasovanie: 

 

Za – 28   Proti – 0    Zdržal sa- 2 

         Mgr. Púčik, Ing. Lauš 

 

4.2. Návrh na odobratie Čestného členstva - SRZ MO Turčianske Teplice  

prezident SRZ:   Otvára diskusiu.  

Ing. Haluška: Vysvetlil dôvody. 

prezident SRZ:   Koniec diskusie. 

 

 

Uznesenie č.70/2019 

Rada SRZ schvaľuje odobratie čestného členstva SRZ p. Mužikovi. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 26   Proti – 0    Zdržal sa- 4 

         p. Kozub, Ing. Zajtko,  

p. Orovčík, p. Seemann 

 

4.3. Žiadosť Dunajského spolku nepočujúcich o poskytnutie vodnej nádrže v Zemplínskej 

Šírave revír: 4-4030-1-4 

p. Šaffa: Žiadali už na Kráľovej alebo niekde na Dunaji a teraz na Zemplínskej Šírave; 

prezident SRZ:   Musí to byt v súčinnosti s organizačnou zložkou. 

p. Šaffa, Ing. Zajtko, p. Pavelková, p. Orovčík, Mgr. Roobová, MVDr. Bílik, Ing. Haluška: Diskusia. 

Podmienky usporiadania pretekov. 
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Uznesenie č.71/2019 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie preteku Dunajského spolku nepočujúcich pod záštitou SRZ a  p. 

Tégim. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa- 1 

         PaedDr. Čerešňák 

 

4.4. Žiadosť o dotáciu na Dni svätého Huberta - SRZ MO Rožňava 

MVDr. Bílik: V kaštieli Anton, ktorý sa rekonštruuje a presúva sa do Betliara; počítajú tiež zo SRZ 

ako aj po minulé roky. Je to prvý krát v Betliari, očakáva sa veľká účasť. 

p. Orovčík: Toto nie je  akcia Rožňavy, ale ide o propagáciu SRZ; Takto sme to vždy dávali na dni 

sv. Huberta. Ľudia si rybu chytia a môžu ju upiecť. 

 

Uznesenie č.72/2019 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie dotácie SRZ MO Rožňava v podobe poskytnutia 250 kg pstruha 

na Dni sv. Huberta. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 28   Proti – 2    Zdržal sa- 0 

    p. Vecel, Ing. Lauš 

 

4.5 Žiadosť na odpredaj rybárskeho domu - SRZ MO Gelnica 

prezident SRZ:   Otvára diskusiu 

Ing.Cuker:  Som zo susednej organizácie, poznám ich situáciu. Ide o starý dom, medzitým si 

postavili svoju nádrž, kde majú svoju chatu a zbytočne ich to zaťažuje sa o toto starať. 

prezident SRZ:  Koniec diskusie. 

 

Uznesenie č.73/2019 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Gelnica na odpredaj rybárskeho domu. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 30   Proti – 0    Zdržal sa- 0 

 

 

4.6 Žiadosť o povolenie usporiadanie preteku v love sumcov - SRZ MO Veľké Kapušany 

p. Tomko: Minulý rok to robil súkromník, ale v marci sme mu zamietli usporiadanie. 

Ing. Zajtko: Dajme návrh, aby sekretariát SRZ urobil smernicu. 

tajomník SRZ: Požiadavka bola ešte v marci a spracováva to p. Schwarz to pripravuje na dohodu. 

Ing. Zajtko, Ing. Macúš, prezident SRZ, p. Pavelková, Mgr. Roobová, tajomník SRZ, p. Šaffa : 

Diskusia. Podmienky usporiadania pretekov. 

 

Bolo hlasované o žiadosti SRZ MO Veľké Kapušany o usporiadanie preteku v love sumcov na 

Zemplínskej Šírave a návrh neprešiel.  

 

Hlasovanie: 
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Za – 6             Proti – 18            Zdržal sa- 6 

       PhDr. Fraňa, p. Viktorín, p. Kobela,                  Ing. Haluška, Mgr. Púčik,  

            Mgr. Jankovičová, p. Takács, p. Pavelková,      p. Kozub, Ing. Javor, 

                                       Ing. Kadnár,   Ing. Cuker, p. Farský                   p. Seemann, Ing. Zajtko 

       p. Hamran, Ing. Stanko, p. Orovčík,  

       Ing. Lauš, p. Brokeš, p. Vecel, Ing. Mišech,  

       Ing. Macúš, p. Nikov 

 

4.7. Žiadosť SRZ MsO Partizánske o poskytnutie bezúročnej pôžičky  

Ing. Lauš: – jedna sa o kúpu bývalej hydromelliarizačnej stanice. a pozemky sú už vo vlastníctve 

SRZ MsO Partizánske, potrebujú hospodársku budovu k danému revíru 

Ing.Cuker: Chcú to na štyri roky, smernica hovorí o splácaní do konci volebného obdobia. 

prezident SRZ:   Bude to upravené v zmluve. 

 

Uznesenie č.74/2019 

Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MsO Partizánske poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 

EUR na odkúpenie hydromeliorizačnej stanice umiestnenej pri VN Štrkovisku Žabokreky revír č. 

2-428-1-1. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 29   Proti – 0    Zdržal sa- 1 

         p. Seemann 

 

 

4.8. Žiadosť SRZ MsO Trnava o poskytnutie dotácie z Rezervného fondu Rady na 

znovuzarybnenie VN Boleráz revír č.2-4520-1-1 

PaedDr. Čerešňák: Na základe vypustenej boleraz. Priehrady, boli sme nútení robiť v teple, mali 

sme veľký úhyn a mali sme tak veľké náklady. 

prezident SRZ:  Odporúčam stiahnuť a odkonzultovať s príslušným ichtyológ zarybnenie. 

PaedDr. Čerešňák: Žiadosť sťahujeme. 

 

Rôzne: 

5.1. Výstup Ing. Cintulu 

Ing. Cintula: Požiadal o možnosť vystúpiť ako zástupca zamestnancov. Väčšina zamestnancov je 

organizovaných v odboroch. V tejto situácii je tu veľký tlak na zamestnancov, ktorí nemôžu za to 

čo sa stalo; veľa veci sa robí a dostávame za to len kritiku. Ťťažko pracuje, pričom nás čakajú veľké 

úlohy ako inventarizácia rybárskych revírov a pod.  

Ing.Viktorín, p. Vecel, Ing. Macúš, PaedDr. Čerešňák, Ing. Cintula, MVDr. Bílik, Ing. Lauš, Ing. 

Kadnár:  Diskusia. Plány prace predsa majú, vedia čo majú robiť. Komunikácia so zamestnancami 

Sekretariátu SRZ. Potreba zjednotenia postupu pri riešení interných problémov a pri medializovaní 

problémov, možný dopad na chod SRZ. Rôzne názory. 

 

5.2. Žiadosť SRZ MO Banská Bystrica o dotáciu na preteky MS juniorov – násada pstruha 

potočného a dúhového 

prezident SRZ:   Oboznámil s informáciami o pretekoch. Otvoril diskusiu.  

PhDr. Fraňa: Nie je to aktivita SRZ MO Banskej Bystrice, ide o aktivitu Rady SRZ , jedna sa o MS 

juniorov, organizácia to urobí v prospech Rady SRZ, očakáva sa veľa účastníkov. Ryba nie je pre 

nás. 

p.Vecel:  Chcete 400 kg pstruha, vy tam nezarybňujete?  
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PhDr. Fraňa: Zarybňujeme, ale jedná sa o cely úsek Hrona. Chceme to urobiť na dôstojné úrovni. 

p.Orovcik: Nie je žiadna smernica o usporadúvaní pretekov. Každá organizácia by s tým mala 

počítať s tým, že treba vodu zarybniť.  

p. Brokeš, p. Pavelková, Ing. Lauš, p. Vecel PhDr. Fraňa, Mgr. Jankovičová, Ing. Mišech: Diskusia. 

Nie je sú jednotné podmienky na usporadúvanie pretekov. Spôsob financovania pretekov, dotácie. 

 

Uznesenie č.75/2019 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu pre MO SRZ Banská Bystrica na usporiadanie Majstrovstvá sveta 

juniorov formou 400 kg pstruha s tým, že financovaním poveruje Slovenský zväz športového 

rybolovu. 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 30   Proti – 0    Zdržal sa-0 

  

 

Ing. Macúš, tajomník SRZ, Ing. Kadnár, Ing. Lauš, Ing. Zajtko, prezident SRZ, MVDr. Bílik, p. 

Pavelková, Ing. Trokan: Diskusia. Otázka ohľadom mzdy tajomníka SRZ. Situácia v SRZ je 

momentálne veľmi náročná, o to viac je teraz potreba jednotného postupu, hlavne štatutárov SRZ. 

Snaha o maximálne úsilie vyriešiť momentálnu situáciu, ale je potrebné riešiť aj ďalšie fungovanie 

SRZ a ostatné úlohy SRZ. Návrhy uznesení. Stále nebolo ukončené disciplinárne konanie, opatrenia 

je možné prijať po právoplatnosti týchto rozhodnutí. Potrebná kontrola zmlúv na Sekretariáte SRZ, 

tretia osoba -člen Prezídia Rady SRZ  Ing. Macúš. 

 

Uznesenie č.76/2019 

Rada SRZ poveruje Ing. Macúša kontrolou všetkých zmlúv Sekretariátu SRZ uzatváraných od 15. 

júna 2019.  

 

 

Hlasovanie: 

 

Za – 26  Proti – 0    Zdržal sa- 2 

        p. Tomanovics, p. Seemann 

Neprítomní: Ing. Macúš, p. Brokeš 

 

 

p. Vecel:  V marci sa hovorilo že rokovalo s MZP SR o novelizácii vyhlášky, dostali sme komentáre 

z MŽP SR, máme v tom hokej. 

prezident SRZ:  Štátny tajomník MŽP SR p. Kurila bol kandidátom do eurovolieb a v rámci 

nejakých stretnutí predvolebnej kampane sa vyjadril, že by sa mohlo pristúpiť k novelizácii 

vyhlášky. Z MŽP SR boli poskytnuté komentáre. 

Ing. Kadnár: Úprava formulácie uznesenia - Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie 

SRZ o záväzných zisteniach o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  výrobného 

strediska Považská. Rada SRZ berie na vedomie  rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ 

o návrhu na uloženie predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, ktorým sa 

pozastavuje výkone funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Javorovi. Rada SRZ konštatuje, že zo strany 

štatutárov SRZ tajomníka a exprezidenta došlo ku konaniu, ktorým závažným spôsobom porušili 

vnútrozväzové predpisy uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou MW Solutions, s.r.o., na 

základe ktorého hrozí SRZ vznik škody veľkého rozsahu. O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ 

na svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po nadobudnutí účinnosti disciplinárneho 
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opatrenia. Rada SRZ do tohto termínu znižuje mzdu tajomníka SRZ na 520 EUR a vyzýva ho, aby 

sa zdržal akéhokoľvek konania v záväzkových a pracovnoprávnych vzťahoch.  

Ing. Zajtko: Je právna opora na zníženie mzdy? 

Mgr. Roobová: Nie, tajomník SRZ je zamestnancom SRZ, a preto je potrebné postupovať v súlade 

so Zákonníkom práce, na zníženie mzdy je potrebný súhlas zamestnanca. Podľa Stanov SRZ Rada 

SRZ schvaľuje síce mzdu tajomníka SRZ, ale je to predovšetkým pri nástupe do funkcie. Počas 

trvania pracovného pomeru je potrebné rešpektovať Zákonník práce. 

Ing. Zajtko: Rozdeľme navrhnuté uznesenie. 

Ing. Kadnár: Druhá úprava formulácie uznesenia - Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej 

komisie SRZ o záväzných zisteniach o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  

výrobného strediska Považská. Rada SRZ berie na vedomie  rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri 

Rade SRZ o návrhu na uloženie predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, 

ktorým sa pozastavuje výkone funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. Rada SRZ 

konštatuje, že zo strany štatutárov SRZ Ing. Ľuboša Javora a RSDr. Rudolfa Boroša došlo ku 

konaniu, ktorým závažným spôsobom porušili vnútrozväzové predpisy uzatvorením kúpnej zmluvy 

so spoločnosťou MW Solutions, s.r.o., na základe ktorého hrozí SRZ vznik škody veľkého rozsahu. 

O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ na svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po 

nadobudnutí účinnosti disciplinárneho opatrenia.  

MVDr. Bílik: Ja trvám na tom, aby súčasťou komuniké bola aj informácia smerom k zamestnancom, 

orgánom verejnej správy, že si svoje záväzky plníme. A trvám na tom, aby sme prijali, že budeme 

spoločne postupovať pri podávaní vyhlásení pre média. Aby sme vystupovali jednotne. Je to 

o celom SRZ 

Ing. Kadnár: Posledný odsek som naformuloval, že Rada SRZ konštatuje, že si plní svoje povinnosti 

a záväzky voči zamestnancom a štátnym orgánom. Rada SRZ poveruje na komunikáciu s médiami 

prezidenta SRZ. 

prezident SRZ:   Nechajme toto na najbližšie zasadnutie Rady SRZ, prebieha disciplinárne konanie. 

Ing. Kadnár: Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ o záväzných zisteniach 

o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  výrobného strediska Považská. Rada SRZ 

berie na vedomie rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o návrhu na uloženie 

predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, ktorým sa pozastavuje výkone 

funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. Rada SRZ konštatuje, že zo strany štatutárov SRZ 

Ing. Ľuboša Javora a RSDr. Rudolfa Boroša došlo ku konaniu, ktorým závažným spôsobom porušili 

vnútrozväzové predpisy uzatvorením kúpnej zmluvy so spoločnosťou MW Solutions, s.r.o., na 

základe ktorého hrozí SRZ vznik škody veľkého rozsahu. O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ 

na svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po nadobudnutí účinnosti predbežného 

disciplinárneho opatrenia. Rada SRZ konštatuje, že si plní svoje povinnosti a záväzky voči 

zamestnancom a štátnym orgánom. Rada SRZ poveruje na komunikáciu s médiami prezidenta SRZ. 

prezident SRZ, MVDr. Bílik: Diskusia. Rada SRZ môže zobrať na vedomie len správu Kontrolnej 

komisie a predbežné opatrenie, ktoré Disciplinárna komisia pri Rade SRZ uloží, ostatné sú zatiaľ 

podozrenie. 

Mgr. Jankovičová: Vzhľadom k obsahu navrhovaného uznesenia sa chce vyjadriť k voľbám do 

Slovrybu, a.s. Návrh na kandidatúru do predstavenstva Slovrybu, a.s. dal p. prezident SRZ,  bolo to 

odsúhlasene tak Prezídiom Rady SRZ ako aj Radou SRZ. Bolo to prednesené Ing. Trokanom na 

Slovrybe; bolo to schválené väčšinou akcionárom. Potom bol daný nejaký podnet, že sme porušili 

uznesenie snemu. Neviem akým spôsobom bol podaný podnet. Následne zasadala Kontrolná 

komisia SRZ, ktorá dala stanovisko, že sa Kontrolná komisia SRZ domnieva, že došlo k porušeniu 

uznesenia snemu. Následne bolo vypracované právnym oddelením Sekretariátu SRZ právne 

stanovisko, ktoré vylúčilo porušenie predpisov pri našej kandidatúre do predstavenstva. Na toto 

stanovisko reagoval Ing. Lauš, potom sa urobila zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Kontrolnej 

komisie SRZ, ktorá navrhuje odstúpenie týchto členov Rady SRZ a bola prednesená na 
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informatívnom stretnutí Prezídia Rady SRZ. Tam, bol prerokovaný len bod 1, Slovryb sa neriešil. 

Dala som si tiež vypracovať právnu analýzu mimo SRZ, menuje predpisy, ktoré boli zohľadnené 

pri tvorbe analýzy. Bola položená otázka, či sa člen SRZ a člen Rady SRZ dopustil porušenia 

interných predpisov SRZ, tým, že kandidoval do predstavenstva Slovryb, a.s. Záver analýzy- 

neporušili sme kandidatúrou do predstavenstva Slovryb, a.s. žiadne predpisy. 

Ing. Lauš: Opakujem vážení, či sa to niekomu páči, alebo nie, SRZ je rozkladaný zvnútra Radou 

SRZ. Ako je možné, že člen tohto orgánu si dá spraviť nejakú právnu analýzu, ktorá spochybňuje 

prácu a výroky  kontrolnej komisie zväzu. Tak zrušme kontrolnú komisiu a nechajme robiť 

externých právnikov. 

p. Pavelková: Na včerajšom zasadnutí sme prejedávali aj Slovryb, a.s. a jednohlasne sme sa 

uzniesli, že Disciplinárna komisia pri Rade SRZ konanie ani nezačne nakoľko nie je dôvod na 

začatie disciplinárneho konania. Stanovisko- Stanovy SRZ sú najvyšší právny predpis 

občianskeho združenia, v súlade s ktorým musia konať všetci členovia a orgány zväzu, vrátane 

Snemu SRZ a všetky prijaté vnútorné predpisy aj uznesenia alebo rozhodnutia musia byť v súlade 

so Stanovami SRZ. Snem SRZ uznesením z XI. zasadnutia obmedzil práva členov Rady SRZ tým, 

že nad rámec Stanov SRZ im zakázal kandidovať do funkcie obchodnej spoločnosti, na ktorú sa 

vnútorné predpisy SRZ nevzťahujú, a ktorá sa riadi výlučne vlastnými stanovami a Obchodným 

zákonníkom. Samotné Stanovy SRZ stanovili, že člen orgánu zväzu môže vykonávať súčasne viac 

funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. Uznesenie z 

dôvodu, že nad rámec najvyššieho predpisu obmedzovalo práva členov SRZ nemohlo byť platné. 

Ak by aj uznesenie z XI. zasadnutia bolo v čase prijatia v súlade so Stanovami SRZ,  tým, že boli 

prijaté nové Stanovy SRZ (zákaz kandidovať nebol ich súčasťou, ale výslovne nezrušili všetky 

predtým prijaté uznesenia snemu) nedošlo k zrušeniu predchádzajúcich uznesení automaticky, ale 

stali sa obsolentnými- nepoužiteľným. Pretože pri prihliadnutí na základné  právne princípy (ako 

napr. zásada právnej istoty, spravodlivosti, atď) sa stáva toto uznesenie nepoužiteľným, nie je 

možné ho aplikovať a ani požadovať, aby sa ním členovia SRZ riadili. Odporúčame, aby všetky 

predchádzajúce uznesenia boli riadne zrušené, pretože máme nové Stanovy SRZ. Aj predtým boli 

členovia Rady SRZ v predstavenstve a nikto s tým nemal problém. 

Ing. Trokan, p. Pavelková, prezident SRZ, PaedDr. Čerešňák, Mgr. Roobová, Ing. Lauš, p. Kobela: 

Diskusia. Platnosť uznesení Snemu SRZ prijatých podľa predchádzajúcich Stanov SRZ. Spôsob 

akým sa rušia uznesenia Snemu SRZ 

Ing. Kadnár:  Znova predložil návrh na uznesenie ohľadom odpredaja Strediska Považská Bystrica 

 

 

 

 

Uznesenie č.77/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ o záväzných zisteniach 

o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  výrobného strediska Považská. Rada SRZ 

berie na vedomie rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o návrhu na uloženie 

predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, ktorým sa pozastavuje výkone 

funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ na 

svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po nadobudnutí účinnosti predbežného 

disciplinárneho opatrenia. Rada SRZ konštatuje, že si plní svoje povinnosti a záväzky voči 

zamestnancom a štátnym orgánom. Rada SRZ poveruje na komunikáciu s médiami prezidenta SRZ. 

 

Hlasovanie: 
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Za – 27  Proti – 0    Zdržal sa- 3 

        Ing. Javor, Mgr. Jankovičová, p. Takács 

p. Brokeš  odišiel zo zasadnutia rady SRZ. 

 

 

Ukončenie zasadnutie Rady SRZ o 18:00 hod. 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Barbara Schlesingerová 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ľuboš Javor, v.r. Emanuel Seemann, v.r. 

                 tajomník             prezident  

 

 

 
 

 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 15.06.2019 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 50/2019  

Rada SRZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Spoločnému rybárskemu poriadku 2019.  

Uznesenie č. 52/2019  

Rada SRZ schvaľuje zmenu termínu výjazdového zasadnutia Prezídia a Rady SRZ z 14.-15.júna 

2019 na 28.-29. júna 2019. 

Uznesenie č.54 /2019 

Rada SRZ schvaľuje za skrutátorov p. Harmana a p. Kobelu 

Uznesenie č.55/2019 

Rada SRZ schvaľuje za  overovateľov p. Vecela a PaedDr. Čerešňáka. 

Uznesenie č.56/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu v bode rôzne o podanie stanoviska Disciplinárnej komisie 

pri Rade SRZ o podanom podnete p. Farského. 

Uznesenie č.57/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu o vyslovenie nedôvery tajomníkovi SRZ. 

Uznesenie č.58/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu o podanie výpovede z pracovného pomeru tajomníkovi 

SRZ podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. 
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Uznesenie č.59/2019 

Rada SRZ schvaľuje doplnenie programu zosobnenie vzniknutých škôd tajomníkovi SRZ. 

Uznesenie č.60/2019 

Rada SRZ schvaľuje účasť Ing. Cintulu na zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č.61/2019 

Rada SRZ schvaľuje zaradenie žiadosti Banská Bystrica o dotáciu formou násady na Majstrovstvá 

SR juniorov. 

Uznesenie č.62/2019 

Rada SRZ schvaľuje program mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 15.6.2019 aj s danými  

zmenami a doplneniami programu. 

Uznesenie č.63/2019 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť JUDr. Martausa na zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č.64/2019 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť RSDr. Boroša na zasadnutí Rady SRZ. 

Uznesenie č.65 /2019 

Rada SRZ schvaľuje pokračovanie v rokovaniach so spoločnosťou MW Solutions, s.r.o. 

s cieľom vykrokovať lepšie podmienky v lehote troch týždňov. 

Uznesenie č.68/2019 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu 

v rybárstve“ 1. stupňa (zlatý odznak) p. Štefan Pupák, p. František Tuka a p. Alexander Tomanovics 

z SRZ MsO Dunajská Streda a udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“ p. Jánovi 

Drietomszky z SRZ MsO Šaľa, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Smernice č. 1755/517/17-Sekr. o 

zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ v znení Dodatku č. 1. 

Uznesenie č.69/2019 

Rada SRZ schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Rady SRZ  na 13. júla 2019.  

Uznesenie č.70/2019 

Rada SRZ schvaľuje odobratie čestného členstva SRZ p. Mužikovi. 

Uznesenie č.71/2019 

Rada SRZ schvaľuje usporiadanie preteku Dunajského spolku nepočujúcich pod záštitou SRZ a  p. 

Tégim. 

Uznesenie č.72/2019 

Rada SRZ schvaľuje poskytnutie dotácie SRZ MO Rožňava v podobe poskytnutia 250 kg pstruha 

na Dni sv. Huberta. 

Uznesenie č.73/2019 

Rada SRZ schvaľuje žiadosť SRZ MO Gelnica na odpredaj rybárskeho domu. 

Uznesenie č.74/2019 

Rada SRZ schvaľuje pre SRZ MsO Partizánske poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 10 000 

EUR na odkúpenie hydromeliorizačnej stanice umiestnenej pri VN Štrkovisku Žabokreky revír č. 

2-428-1-1. 

Uznesenie č.75/2019 

Rada SRZ schvaľuje dotáciu pre MO SRZ Banská Bystrica na usporiadanie Majstrovstvá sveta 

juniorov formou 400 kg pstruha s tým, že financovaním poveruje Slovenský zväz športového 

rybolovu. 

II. Rada SRZ berie na vedomie: 
Uznesenie č.67/2019 

Rada SRZ berie na vedomie priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019. 

Uznesenie č.77/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ o záväzných zisteniach 

o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  výrobného strediska Považská. Rada SRZ 

berie na vedomie rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o návrhu na uloženie 
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predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, ktorým sa pozastavuje výkone 

funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ na 

svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po nadobudnutí účinnosti predbežného 

disciplinárneho opatrenia. Rada SRZ konštatuje, že si plní svoje povinnosti a záväzky voči 

zamestnancom a štátnym orgánom. Rada SRZ poveruje na komunikáciu s médiami prezidenta SRZ. 

III. Rada SRZ ruší: 
 Uznesenie č. 51/2019  

Rada SRZ zrušuje Uznesenie č. 50/2019, ktorým Rada SRZ schválila Dodatok č. 1 k Spoločnému 

rybárskemu poriadku 2019. 

 
Uznesenie č. 53/2019  

Rada SRZ ruší výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ v dňoch  28.-29. júna 2019 

na Zemplínskej Šírave. 

IV. Rada SRZ žiada: 
Uznesenie č.66/2019 

Rada SRZ žiada Kontrolnú komisii SRZ vyčísliť všetky náklady vzniknuté pri hľadaní riešení pri 

nevýhodnom predaji strediska Považská Bystrica a predložiť Rade SRZ za účelom zosobnenia. 

 

V. Rada SRZ poveruje: 
Uznesenie č.76/2019 

Rada SRZ poveruje Ing. Macúša kontrolou všetkých zmlúv Sekretariátu SRZ SRZ uzatváraných od 

15. júna 2019.  

Uznesenie č.77/2019 

Rada SRZ berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SRZ o záväzných zisteniach 

o pochybeniach štatutárov SRZ pri prevode majetku SRZ  výrobného strediska Považská. Rada SRZ 

berie na vedomie rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ o návrhu na uloženie 

predbežného opatrenia podľa § 16 ods. 1 Disciplinárneho poriadku, ktorým sa pozastavuje výkone 

funkcie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi. O ďalšom postupe sa rozhodne Rada SRZ na 

svojom najbližšom zasadaní dňa 13. júla 2019 po nadobudnutí účinnosti predbežného 

disciplinárneho opatrenia. Rada SRZ konštatuje, že si plní svoje povinnosti a záväzky voči 

zamestnancom a štátnym orgánom. Rada SRZ poveruje na komunikáciu s médiami prezidenta SRZ. 
 

 


