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Upozornenie za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny 

 

 Dňa 18.02.2015 Disciplinárna komisia pri Rade SRZ obdŕžala podnet na preskúmanie 

postupu predsedu MsO SRZ Trenčín pre podozrenie porušenia § 1 ods. 6 a § 27 ods. 4 Stanov SRZ. 

Dňa 17.04.2015 bol podnet postúpený Kontrolnej komisii SRZ na prešetrenie. Kontrola sa 

uskutočnila dňa 27.5.2015 a z tejto kontroly bola vyhotovená Správa z vykonanej kontroly. Na 

základe výsledkov šetrenia dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k nasledujúcemu 

stanovisku:  

 Svojím konaním ste sa dopustili menej závažného porušenia zväzovej disciplíny tým, že ste 

podpísali späťvzatie odvolania voči rozhodnutiu Mesto Trenčín ÚSŽPDI 2014/4122/68345-006/Vi 

bez druhého štatutárneho zástupcu organizácie. Z § 27 ods. 4 Stanov SRZ vyplýva, že menom 

organizačných zložiek zväzu vystupujú a navonok konajú štatutárni zástupcovia, predseda 

a tajomník, prípadne iný poverený člen štatutárneho orgánu. V organizačnom poriadku SRZ je v § 

26 ods. 4 ustanovené, že za základné organizácie podpisujú oprávnené osoby tak, že k odtlačku 

pečiatky pripojí svoj podpis predseda a ďalší štatutárny zástupca organizácie. Iný člen výboru môže 

zastupovať ZO len na základe osobitného splnomocnenia podpísaného predsedom a ďalším 

štatutárnym zástupcom organizácie.  

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že za organizácie podpisujú dve osoby, a to predseda a ďalší 

štatutárny zástupca alebo iný, nimi poverený, splnomocnený člen výboru. Nie je možné, aby 

tajomník a podpredseda organizácie splnomocnili predsedu na právne úkony, na ktoré už oprávnený 

je. Predseda a ďalší štatutárny zástupca však môžu splnomocniť na zastupovanie iného člena 

výboru. 

 Týmto listom Vás upozorňujeme v zmysle § 4 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SRZ na 

nesprávnosť Vášho konania a odporúčame Vám, aby ste pri ďalšom vykonávaní právnych úkonov 

k plneniu Vašich úloh vyplývajúcich z funkcie dodržiavali predpisy Slovenského rybárskeho zväzu 

a vyhýbali  sa porušovaniu zväzovej disciplíny. 
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         Mgr. Marianna Jankovičová 

                    predsedníčka DK pri Rade SRZ 


