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ROZHODNUTIE 

dovolacieho  orgánu 
 

 

 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako dovolací orgán, dňa 13.2.2015 

v disciplinárnej veci proti: 

 

 

Ferdinandovi Nagymu , nar. 11.07.1941, bytom 841 05 Bratislava , Tománkova 2 

 

 

pre previnenie: porušenie  §  16 písm. c) zákona   č. 139/2002 Z.z.  o rybárstve, tým, že dňa 

24.11.2013 v kaprovom rybárskom revíre lovil na rybku prinesenú z iného revíru. 
 

na základe podaného dovolania , na svojom zasadaní vyniesol toto  

 

 

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

 

 

Podľa § 28  Disciplinárneho poriadku SRZ sa rozhodnutie výboru MsO SRZ Záhorie č. OK -

R-06/2014, ktorým bolo Ferdinandovi Nagymu uložené disciplinárne opatrenie , nevydanie 

povolenia na dobu 3 rokov potvrdzuje. 

 

 

Zdôvodnenie: 

Vo veci prebieha disciplinárne konanie od decembra 2013, dňa 14.1.2014  bolo na rokovaní 

výboru MsO SRZ Záhorie rozhodnuté o trvalom vylúčení disciplinárne stíhaného  z členstva 

v SRZ. Voči rozhodnutiu o trvalom vylúčení podal disciplinárne stíhaný odvolanie. Na 

základe zistených pochybení disciplinárnych orgánov počas  disciplinárneho konania,  

Prezídium Rady SRZ dňa 5.4.2014 rozhodnutie výboru MsO SRZ Záhorie zrušilo a vec 

vrátilo na nové konanie. V novom konaní bolo potvrdené, že disciplinárne stíhaný mal porušiť 

ustanovenie § 16 písm. c) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, tak, že dňa 24.11.2013 

v kaprovom rybárskom revíre lovil na rybku prinesenú z iného revíru. 
 

Výsledkom opakovaného konania je rozhodnutie disciplinárnej komisie č.15/2014 zo dňa 

19.7.2014, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie , nevydanie povolenia na dobu 3 

rokov, proti rozhodnutiu podal disciplinárne stíhaný odvolanie. Výbor MsO SRZ Záhorie 

odvolanie prerokoval a rozhodnutím č.OK-R-06/2014 rozhodnutie disciplinárnej komisie 

potvrdil. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané zo strany disciplinárne stíhaného dovolanie   
 

Členovia dovolacieho orgánu nezistili pochybenie disciplinárnych orgánov v priebehu 

opakovaného konania, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia výboru č. OK-R-06/2014, 

skonštatovali, že disciplinárne orgány neporušili Stanovy SRZ ani Disciplinárny poriadok 

SRZ, pričom to nie je namietané  ani v podanom dovolaní.  



 

Vzhľadom na uvedené, Prezídium Rady SRZ rozhodlo tak ako je to uvedené vo výrokovej 

časti tohto  rozhodnutia. 

 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

  

 

 

V Žiline, dňa 13.2.2015 

 

 

 

 

 

 Ing. Ľuboš Javor     

                                                                                       tajomník   

    

 
 

 


