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ROZHODNUTIE 

odvolacieho  orgánu 

 

 

Prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu ako disciplinárny  orgán druhého stupňa, dňa 

12.2.2016 v disciplinárnej veci proti 
 

Pavol Szomsi, nar. 24.2.1952,bytom 936 01 Šahy , SNP 13 
 

pre previnenie: porušenie § 23 ods. 3 Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov, ako aj § 14 ods.5 a 11 vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve č. 185/2006 Z.z. 
 

na základe podaného odvolania , na svojom zasadaní vyniesol toto  
 

 

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

 

Podľa § 25  Disciplinárneho poriadku SRZ sa rozhodnutie výboru MsO SRZ Šahy  č. 5/2015 

zo dňa 15.122015  zrušuje a vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie.  
 

Odôvodnenie: 

Na základe predložených spisových materiálov bolo zistené, že voči menovanému bolo 

rozhodnutím zo dňa 2.12.2015 zahájené disciplinárne konanie ,pretože zistené skutočnosti 

odôvodňovali podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia , tým že dňa 1.12. 2015 na 

revíri č.2-3980 nemal zapísaného uloveného kapra , ktorého mal ukrytého v aute pričom 

 nestrpel výkon oprávnenia rybárskej stráže. Za uvedené konanie mu bolo Disciplinárnym 

rozhodnutím sp. zn. 5/2015 zo dňa 15.12.2015 uložené disciplinárne opatrenie podľa § 4 

ods.2 písm. f) disciplinárneho poriadku trvalé vylúčenie z členstva v SRZ.    Menovaný podal 

proti tomuto rozhodnutiu odvolanie , v ktorom si priznal svoju chybu, keď namiesto dvoch 

kaprov zapísal len jedného, ale uložený trest považuje za veľmi prísny.  

 

Po preštudovaní predložených podkladov bolo zistené, že v priebehu disciplinárneho konania 

došlo disciplinárny orgánom k porušeniu  § 8 ods. 5.1 písm. c) Stanov SRZ a § 11 ods.1 písm. 

c) a § 19  Disciplinárneho poriadku. Vo veci bolo síce  dňa 15.12.2015 vydané výborom MO 

SRZ Šahy disciplinárne rozhodnutie o trvalom vylúčení z členstva v SRZ, avšak celé 

disciplinárne rokovanie sa uskutočnilo v  ten istý deň pred disciplinárnou komisiou a bolo 

vedené predsedom disciplinárnej komisie pri MO SRZ Šahy. Nakoľko v prípade trvalého 

vylúčenia z členstva v SRZ je príslušným disciplinárnym orgánom výbor ZO SRZ, malo byť 

disciplinárne konanie, ktorého výsledkom bolo uloženie disciplinárneho opatrenia trvalé 

vylúčenie z členstva v SRZ vedené pred týmto disciplinárnym orgánom. 

 



Z uvedeného dôvodu disciplinárny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. 

 

 

V Žiline, dňa 12.2.2016 

 

 

 

 

 

         Ing. Ľuboš Javor 

                             tajomník  

     

 
 

 

  
 

 

 

 


