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Z Á P I S N I CA 

z mimoriadneho zasadnutia RADY SRZ konaného dňa 27. februára 2018 v Žiline 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Prizvaní: Mgr. Roobová B.– organizačno-právny referent, Ing. Cintula B. – vedúci odboru 

tečúcich vôd a výroby, JUDr. Brezániová a p. Žigmund – zástupcovia spoločnosti MW 

Solutions, s.r.o. 

 

Program: 

 

Otvorenie 

1. Žiadosť o odkúpenie majetku na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici 

2. Vyznamenania 

3. Iné  

3.1 Kontrola miestnych rybárskych poriadkov a ich schválenie 

3.2  Informácia o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve 

4. Rôzne 

 

(mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 27. februára 2018 sa zúčastnilo 24 členov Rady SRZ, 

neprítomní MVDr. Bilik, p. Orovčík, p. Bodzáš, p. Broniš, PhDr. Fraňa, p. Godiška, p. Hesek, p. 

Sieglová, p. Valent, Ing. Viktorín) 

 

Otvorenie 

Mimoriadne zasadnutie otvoril prezident SRZ – privítal členov Rady SRZ a KK SRZ a poďakoval 

za prítomnosť.  

 

Ing. Mihalda- – či sa dá do rôzneho problematika Košíc 

 

prezident SRZ zaradil problematiku Košíc do bodu rôzne. Navrhol, aby funkciu overovateľov 

vykonávali p. Néveri a p. Šaffa. a za skrutátorov boli vybraní Ing. Gajdošík a JUDr. Borlok.  

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 1/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Néveri a p. Šaffa. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 0    Zdržal sa – 2 

           p. Néveri 

           p. Šaffa 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 2/2018 

Rada SRZ schvaľuje program tak ako bol navrhnutý prezidentom SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

Prezident SRZ - na začiatok predstavil novú právničku JUDr. Sotirovovú, ktorá nastúpi do funkcie 

organizačno-právneho referenta po Mgr. Roobovej  
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Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 3/2018 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť JUDr. Márie Sotirovovej na zasadnutí Rady ako hosťa. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24      Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

 

K bodu 1: 

Žiadosť o odkúpenie majetku na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici 

 

tajomník SRZ – hlavný dôvod zvolania mimoriadnej rady je ponuka firmy MW Solutions, s.r.o., 

ponuka platí 30 dní, prebehlo rokovanie so spoločnosťou Forklift group, s.r.o., ktorá po niekoľkých 

dňoch komunikácie nám dnes zaslala stanovisko, že spoločnosť nie je schopná odkúpiť 

nehnuteľnosti v stanovenom termíne, a preto odstupuje od kúpy 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 4/2018 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 62/2017 z dôvodu odstúpenia spoločnosti Forklift group s r.o. od 

kúpy nehnuteľnosti  katastrálnom území Považská Bystrica nachádzajúcich sa na LV č. 5590 

spoločnosti FORKLIFT GROUP s.r.o. za podmienky, že sa odpredaj uskutoční do 30. apríla 2018 

za cenu, ktorá bude schválená osobitným uznesením Rady SRZ. 

 

Hlasovanie: 

Za – 24     Proti – 0    Zdržal sa – 0 

 

JUDr. Kabáč – aká mala byť cena? 

 

tajomník – cena sa pohybovala okolo 50 Eur za m2, bol vypracovaný aj znalecký posudok na cenu  

2 130 000 Eur. Ďalej prečítal list - ponuku spoločnosti MW Solutions, s.r.o. a kúpna cena 75 Eur 

za m2 teda spolu 3 407 775 Eur. Iné benefity vo forme najmä zemných prác pre vybudovanie 

nového strediska budú súčasťou zmluvy. Pôvodní investori nemajú záujem a z toho titulu sa 

zvolalo mimoriadne zasadnutie rady. 

Ing. Kalus – či bola vec prerokovaná s organizáciou 

tajomník – informácia bola už poskytnutá na decembrovom zasadnutí, organizácia nemala záujem 

o kúpu, rokovanie prebehlo, potom prišla žiadosť o prenájom, ale stredisko nie je možné využívať 

na chov rýb, a preto sa prenájom neodporúča 

Prezident SRZ – nájom nič nerieši, Rada potrebuje vybudovať nové stredisko a potrebuje na to 

finančné prostriedky. 

Ing. Kalus – média označujú štatutárov trenčianskeho kraja za tých, ktorý odpredávajú 

nehnuteľnosť PB 

Prezident SRZ – média píšu o všetkých, treba hodnotiť uznesenia Rady, to čo sa právoplatné 

prijme, to je platné. 

Ing. Mišech – netreba komentovať média a treba sa venovať skutočným problémom. 

Prezident SRZ – privítal zástupcov spoločnosti MW Solutions, s.r.o. JUDr. Brezániovú – štatutár  

a p. Žigmunda  

p. Žigmund – generálny splnomocnenec, naša spoločnosť má záujem o pozemky v PB, 

vybudovanie objektov komerčného charakteru; MW Solutions, s.r.o. je  členom skupiny Verdand 

group a súčasťou značky Hagehaus, ostatné spoločnosti sídliace na Cypre, spoločnosť vlastní veľa 

nehnuteľností v Prahe, hotelový komplex v Dominikánskej republike, nákupné centrá spravuje na 

Slovensku a v Čechách, realizácie – príklady z prezentácie, rekonštrukcie historických budov, vo 
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Veľkom Krtíši obchodné centrum, jedna spoločnosť v Považskej Bystrici odkupuje pozemky, 

spoločnosť má záujem postaviť na Hlinách V. v Žiline bytové centrum 

- navrhujeme dva spôsoby vyplatenia kúpnej ceny, formou notárskej úschovy po 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. Podpora od spoločností Strabag a Eurovia, 

v regiónoch v ktorých sa pohybujú, tak by pre vás vykonali najmä zemné práce týkajúce sa 

výstavby nového strediska  

Prezident SRZ – potvrdil výstavbu vo Veľkom Krtíši. 

p. Žigmund – robíme tie objekty pre ľudí, v Krtíši bol potok, ktorý sme tiež upravovali a vytvorili 

sme trojprúdový most. 

JUDr. Borlok – ako ste sa dostali k tejto našej ponuke k odpredaju pozemku. 

p. Žigmund - pozemok nám už developeri ponúkali, sme špecialisti na nízkonákladové centrá; mali 

sme vytypovaný pozemok pri Tescu v Považskej Bystrici, sú tam ale zložité majetkové vzťahy 

a museli sme od toho upustiť, pretože VÚC to nechcela riešiť, podielníci sa hádali a pod.; toto nám 

bolo kedysi ponúkané sme sa rozhodli k tomu opätovne pristúpiť, pričom sme si prezistili aj zmenu 

v územnom pláne; keď sme dali žiadosť vedeli sme, že už ste schválili odpredaj inej spoločnosti, 

ktorá nás tiež oslovila, ale chceli od nás zálohu, a preto sme sa rozhodli nerobiť do cez 

sprostredkovateľa 

Tajomník – mali sme už rokovanie, bude zabezpečený prívod vody + prístup k pozemkom kde je 

zdroj vody, aby organizácia neutrpela, v súvislosti s tým sa bude zriaďovať vecné bremeno 

p. Žigmund – sama spoločnosť nevie ako to bude vyzerať, vhodný priestor, podzemné vody sa 

budú dať využiť.  

Ing. Kalus – či ste náhodou nedostali informácie, že to predávame.  

p. Žigmund – o pozemku sem vedeli podľa územného plánu, na základe našej projektovej 

dokumentácie, aj projekt v Považskej Bystrici bol už v roku 1999.  

Ing. Mihalda – pre nás je dôležitá cena a nie tu riešiť iné otázky  

Tajomník – cena je 3 407 775 Eur, 75 Eur za m2 

p. Farský – vieme o čo ide, netreba to ďalej rozoberať 

p. Gajdošík – či je to tá istá plocha, ktorú chceli Forklift Group s.r.o. 

Prezident SRZ – totožná plocha, požiadal zástupcov, aby opustili priestor zasadačky, preniesol 

návrh a prezentáciu spoločnosti, peniaze budú použité na výstavbu nového pstruhového strediska  

p. Tomko – prečo nie sú prítomní ostatní členovia Rady, keď ide o takú závažnú problematiku, 

prečo tí 10 neprišli? 

Tajomník – ospravedlnil neprítomnosť 10 neprítomných členov, najmä zo zdravotných dôvodov, 

všetci sa vopred ospravedlnili 

Prezident SRZ – peniaze budú na vytvorenie nového výrobného strediska. 

p. Dimitrov – už sme odpredaj raz odsúhlasili, tak tu nie je čo riešiť, len je to nový návrh za vyššiu 

cenu 

p. Pavelka – kto to bude riešiť po právnej stránke, je to zložitý prípad 

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 

Mgr. Ondrejovič- pripája sa k návrhu p. Pavelku, že je to zložitá právna otázka nato, aby bola 

konfrontovaná s našim právnym oddelením, ide o celkový ráz zmluvy 

Prezident SRZ –  predniesol návrh  

Tajomník – samostatný účet kde budú peniaze z predaja, aj na investíciu kaprového strediska to 

bude použité. 

 

Ing. Mihalda – aby sa vyjadril p. Cintula k stredisku 

Ing. Cintula – opisuje situáciu  a podrobne informoval o stredisku, nevychádza plán, stredisko vydá 
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ryby k 1.7., a bolo by vhodné ho uzavrieť, je neekonomické, asanačný prietok, do budúcna 

Považská Bystrica je nevýhodná a stratová. Na rybníky voda a odtoková voda odteká kde sú 

štrkoviská, oni chcú aby sme za 1Euro dali prívodné potrubie nech si to riešia. Prenájom nerieši 

nič. Zimné a letné problémy. Je to tragické, že sa musí zatvoriť stredisko ale na druhú stranu, keď 

sa otvorí nové pstruhové a dostavia sa stredisko Nové Zámky, bude to výhodné.  

Ing. Staško- poznámka k veci, aby sme sa nebavili stále o tom istom, predávame inému investorovi 

nehnuteľnosť 

 

Boli prijaté: 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 spoločnosti MW Solutions, s.r.o., za kúpnu cenu vo výške 3 

407 775 Eur  s poskytnutím benefitov pre podporu výstavby nového rybochovného zariadenia 

upravených v kúpnej zmluve. 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 1     Zdržal sa – 0 

      JUDr. Borlok 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom SRZ zakomponovať do kúpnej zmluvy so spoločnosťou 

MW Solutions, s.r.o., v rámci osobitných podmienok zriadenie vecného bremena z dôvodu 

prístupu na pozemok a zabezpečenia prívodu vody do rybárskeho revíru v obhospodarovaní MsO 

SRZ Považská Bystrica (č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica – „Slavojka“). 

 

Hlasovanie: 

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           JUDr. Borlok 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Rada SRZ neschvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 Slovenskému rybárskemu zväzu – Mestská organizácia Považská 

Bystrica z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti nie je možné naďalej užívať za účelom chovu rýb. 

 

Hlasovanie: 

Za – 22     Proti – 1    Zdržal sa – 1 

JUDr. Borlok     Ing. Mihalda 

 

Tajomník - nájde sa nové miesto na výstavbu strediska, bude výberové konanie, ktoré bude riešiť 

marcová rada, vyberie sa spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať výstavbu, konkrétna osoba, ktorá za 

to bude zodpovedať.  

Prezident SRZ  - majetok sa bude zhodnocovať nepôjde sa do straty, členovia odsúhlasili odpredaj 

bude sa pracovať na zmluve, oznámené zástupcom firmy, že pozemok im bude odpredaný. 

 

K bodu 2: 

Vyznamenania 

 

Prezident SRZ - Prezídium neodsúhlasilo čestné členstvo Jozefovi Ďurčekovi z MO SRZ Nová 

Baňa, pretože nespĺňal podmienky pre udelenie. Spĺňali MsO SRZ Senec – Jozef Mihalský, MsO 

SRZ Bratislava IV.- Ján Horváth, MO SRZ Bardejov – MUDr. Boris Hanuščák; ďalšie návrhy na 

udelenie zlatého odznaku a medaily - nespĺňa podmienky Mgr. Lipták z MO SRZ Nová Baňa, 
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ostatní spĺňajú podmienky 

Mgr. Jankovičová- v prípade p. Hanuščáka ide o inú osobu, vraj je primátor, čo urobil pre SRZ? 

Prezident SRZ- vysoká angažovanosť pána primátora ako najväčší prínos uviedol, že sídlo, ktoré 

slúži na organizátorskú a riadiacu činnosť sídli na Radničnom námestí a patrí Slovenskému 

Pamiatkovému úradu Bratislava, ktorý pravidelne vypisoval na budovu konkurz každé štyri roky.. 

Ďalej prečítal návrh na udelenie vyznamenania MUDr. Borisa Hanuščáka a ako najväčší prínos 

uviedol, že sídlo, ktoré slúži na organizátorskú a riadiacu činnosť sídli na Radničnom námestí 

a patrí Slovenskému Pamiatkovému úradu Bratislava, ktorý pravidelne vypisoval na budovu 

konkurz každé štyri roky. MO SRZ by nedokázalo konkurovať iným finančným skupinám, po 

rokovaniach na Ministerstve kultúry a na Pamiatkovom úrade sa budova dostala do vlastníctva 

mesta Bardejov prevodom, pričom MO SRZ uzavrel nájomnú zmluvu s mestom na dobu päťdesiat 

rokov. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 8/2018 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ 

nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. 

stupňa: 

MO SRZ Svidník – PaedDr. Jozef Baslár, Zdenko Miga, Vladislav Mikula 

MO SRZ Vranov nad Topľou – Peter Števanka 

MO SRZ Veľký Krtíš – Albert Mičko 

MsO SRZ Senica – Branislav Hesek 

MO SRZ Nová Baňa – Ing. Imrich Lasab, Henrich Pohronský, Štefan Lipták 

MsO SRZ Senec – Alexander Takács, Vladimír Petráš, Jozef Susko 

MO SRZ Dolný Kubín – Dušan Medzihradský 

MO SRZ Veľké Kapušany – Ján Stim, Ján Kazsmér 

MsO SRZ Dunajská Streda – Jaromír Dobre, Attila Tomanovics, Jozef Gyurkovits 

MsO SRZ Trenčín – Ján Like, Pavol Mečiar, Miroslav Polek, Ing. Štefan Vazovan, Vlastimil 

Viedenský 

MO SRZ Kežmarok – Ján Polák, Dušan Derner 

MsO SRZ Nitra – Ing. Andrej Píš 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Banská Štiavnica – Ing. Vladimír Mecho 

MO SRZ Svidník – Milan Vorobeľ 

MsO SRZ Senec – Zdenko Márton 

MO SRZ Dolný Kubín – Peter Bjel, Miroslav Žúbor 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Valent Knapík, MVDr. Ľubomír Zajac 

MsO SRZ Dunajská Streda – Štefan Seszták 

MO SRZ Malé Leváre – Ing. Jozef Landl, JUDr. Milan Ambruš 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom – Jaroslav Čelko 

 

Hlasovanie:  

Za – 23     Proti – 0    Zdržal sa – 1 

           Ing. Kalus 

 

K bodu 3.1: 

3.1 Kontrola miestnych rybárskych poriadkov a ich schválenie 

 

tajomník SRZ- na poslednom zasadnutí rady sa prijalo uznesenie, kde mali organizácie, ktoré 

nepredložili rybársky poriadok v termíne stanovenom radou na schválenie, aby ho zaslali opätovne. 
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Sú to organizácie krajov Prešov, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, všetci dodatočne poslali 

rybárske poriadky, niektoré po upozornení zakomponovali správne znenia, okrem Bratislavy I. – 

V., kde chýba úprava Polderu a Zuzany, kde Okresný úrad vydal rozhodnutie, proti ktorému bolo 

podané odvolanie, ide o piaty stupeň ochrany, a nepredĺžili nám výnimku, čaká sa na rozhodnutie, 

všetky ostatné poriadky sú v poriadku. 

Mgr.. Jankovičová – návrh na dodatok k miestnemu rybárskemu poriadku Bratislava I.-V., 

vzhľadom na to, že nebola udelená táto výnimka na Polder a Zuzanu, kde je piaty stupeň ochrany, 

v pôvodnom rozhodnutí je uvedené, že môže sa loviť v určitej časti, tam kde nie je štvrtý a piaty 

stupeň, preto sa oslovil aj oblastný ichtyológ, ktorý navrhol rade odsúhlasiť tento dodatok: Vodná 

plocha ramena a sústava ramena na pravej strane Dunaja od ústia Dunaja po koniec ramien 

mestskej časti Bratislava – Petržalka, pretože sa jedná o územie so štvrtým a piatym stupňom 

ochrany, lov rýb povolený na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja v časti, ktorá nepatrí 

do štvrtého a piateho stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka 

Okresným úradom, zároveň zákaz lovu všetkých rýb od 15.3-31.5, revír nie je hraničná voda. Túto 

informáciu treba zverejniť, aby mohli členovia loviť aspoň na tej časti, kde to nie je zakázané. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 9/2018 

Rada SRZ schvaľuje mieste rybárske poriadky dodatočne zaslané základnými organizáciami ZO 

a dodatok k miestnemu rybárskemu poriadku bratislavských organizácií I. – V. predložený Mgr. 

Jankovičovou. 

 

Hlasovanie:  

Za – 24     Proti – 0   Zdržal sa – 0 

 

K bodu 3.2: 

3.2 Informácia o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve 

 

tajomník SRZ – zákon je už vo Vláde SR, 19.2.2018 prebehlo zasadnutie, kde za SRZ boli Ing. 

Krajč, PhD. a Ing. Gajdošík. Dňa 15.2.2018 bolo rokovanie na pôde Ministerstva životného 

prostredia s ministrom a štátnym tajomníkom Kurilom a Dobiášom, ohľadom legislatívneho 

procesu zákona, počas druhého rozporového konania boli všetky podmienky akceptované a pán 

minister sa vyjadril, že SRZ je partner a dohody dodržiava a dodrží, pokiaľ bude výkon práva 

rybárstva v rukách SRZ. V rozporovom konaní 31.1.2018 ohľadom § 4 ods. 5 žiada SRZ vypustiť 

odvolanie na zákon o združovaní občanov, teda sa bude priamo odvolávať na štát. Ohľadom § 6 

ods. 9 a článku II. odvolávka na školy pri stredoškolskom, vysokoškolskom vzdelaní sa vyžaduje 

ešte prax 5 rokov. Prax sa znížila na 3 roky z dôvodu, že samotný inštitút rybárskeho hospodára 

v sebe zahŕňa počas školy samotnú prax ukončenú skúškou, a javí sa ako neefektívne vyžadovať 

ešte Ďalšiu 5 ročnú prax, ktorá by spôsobila odradenie potenciálnych záujemcov, trojročná prax 

bude korešpondovať s vekom 18 pre ukončenie stredoškolského vzdelania a teda spolu s trojročnou 

praxou pôjde o dosiahnutý vek 21, ktorý je podmienkou pre ustanovenie za rybárskeho hospodára. 

- ministerstvo školstva pritvrdilo ešte viac, aby sa zaviedol konkrétny odbor, aby bol človek 

fundovaný v rybárstve, táto pripomienka by mala byť zakomponovaná do výsledného znenia 

zákona.  

Iniciatíva obci Horného a Dolného Žitného ostrova, ktorí chceli v § 33 – podnikanie v osobitnom 

režime zakomponovať podiel 50% vlastníctva alebo prenájmu, toto bolo odsúhlasené, pri 

vlastníctve 51% a pri prenájme 90%, bude sa vyvíjať tlak vo výboroch a treba ustáť túto záležitosť. 

Pripravuje sa rokovanie s poslancami NR SR, kde ich budeme oboznamovať s činnosťou zväzu, 

aby sa aj medzi poslancov dostali informácie o SRZ aj z hľadiska fungovania nového zákona. 

V marci bude zasadnutie vlády kde sa bude zákon posúvať na čítanie do parlamentu, predpoklad 

prvého čítania máj 2018, druhé čítanie jún 2018, zákon koncom júna alebo v septembri.  

Dobiáš zvoláva k vyhláške zasadnutie a za SRZ nominoval p. Krajča a p. Javora, p. Javor nemôže 
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a teda p. Mihalda ho zastúpi, a vždy tam budú dvaja zástupcovia zväzu, aby vyhláška bola 

deklarovaná, zamestnanci 2.3. sa budú vyjadrovať k vyhláške, marcová rada bude definovať ako sa 

SRZ zapojí do MPK a NTK.  

Ing. Cintula – pokiaľ má ešte niekto niečo dodať, mal by sa zúčastniť 2.3. zasadnutia, alebo 

mailom zaslať pripomienky.  

tajomník SRZ – vyhláška aj so zákonom je na slovlexe.  

Ing. Gajdošík – na hospodárskej rade nás podporujú a minister sa rozhodol stiahnuť požiadavku 

s percentami, a dôležitá je aj petícia, treba sa snažiť, v legislatívnom procese môže nastať rôzne 

plynutie, tak aby nám petícia pomohla bude lepšie, keď bude podpísaná väčším množstvom 

občanov.  

tajomník SRZ - 30.000 podpisov, na fb cca 2500, platená reklama, zbieranie podpisov pokračuje, 

aktivita prebieha aj na výstavách. Na schôdzach apeluje na podpisovanie petície. Treba podpisovať 

v súlade so všetkými požiadavkami potrebnými na platné podpísanie petície. 

prezident SRZ – apeloval na podpisovanie, nenechávať túto prácu len na štatutárov. Zajtra sa ide 

do Bratislavy za partnerom ZMOS. Ing. Lehocký za poľovníkov prisľúbil, že podporia iniciatívu 

SRZ. 

 

K bodu 4: 

Rôzne 

 

tajomník SRZ- schválil sa plán prezídia Rady, kde sa odsúhlasilo výjazdové zasadnutie Rady na 8.-

9. júna a malo to byť v Kežmarku, ale miesto je obsadené. Druhá možnosť Teplý vrch a Kaskády. 

Návrh 1.-3.6. na Teplý vrch alebo 8.-9.6., ale nevýjazdové. Alebo termín 9-10.6. na Šírave. 

p. Farský- navrhuje Štúrovo 8.-9.6. 

 

Bolo prijaté: 

Uznesenie č. 10/2018 

Rada SRZ schvaľuje výjazdové zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ v dňoch 8.-10. júna 

2018 v Štúrove. 

Hlasovanie:  

Za – 21     Proti – 0    Zdržal sa – 3 

           p. Šaffa 

           Ing. Mihalda 

           p. Tomko 

 

p. Estergájoš - opísal priebeh výročnej členskej schôdze, na ktorej bol prítomný aj tajomník SRZ 

a p. Antal a vďaka ich prítomnosti schôdza prebehla na úrovni 

p. Tomko – otvoril by som problematiku vo veci p. Kopču 

Ing. Gajdošík – dala sa spraviť analýza, tak počkajme na výsledok 

p. Pavelka – mali by sme s tým niečo urobiť 

prezident SRZ– ak má niekto návrh ako pomôcť p. Kopčovi nech ho prednesie. 

JUDr. Kabáč – mal som pochybnosti vo vyjadreniach Mgr. Roobovej, ale som si doplnil 

informácie, a žiaľ nemôžeme s tým nič robiť, navrhujem udeliť mu čestné členstvo, ako nečlenovi 

 

Ing. Kalus – s p. Trokanom sme boli pri tom; o trvalom vylúčení rozhodli Košice a Prezídium to 

zmiernilo na tri roky, oni zobrali žalobu späť a rozhodnutie nadobudlo znovu účinnosť 

Ing. Mihalda – či nemôžeme zmeniť disciplinárny poriadok  

prezident SRZ– stanovy nám to neumožňujú 

Mgr. Jankovičová – dala chronológiu ako to postupovalo; poukázala, že prezídium nevedelo 

vyhotoviť rozhodnutie u zrušení; mali sme disciplinárne konanie dňa 20.2. a p. Kopčovi aj p. 

Nigutovi bolo oznámené, že prerušujeme konanie nakoľko máme za to, že nie je členom SRZ na 

základe všetkých podkladov; počkáme si teda na právnu analýzu a ak bude na papieri, že je členom 
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SRZ, tak sa mu ospravedlním 

Ing. Kalus – hovoríme o ekonomike a porušení Stanov; Kopčo mal 4 roky na to, aby podal trestné 

oznámenie na bývalé vedenie v Košiciach 

Ing. Staško – či je možné podať dovolanie  

Mgr. Roobová – tam lehota plynula od septembra do apríla, kedy bolo rozhodnutie vykonateľné 

prezident SRZ– počkáme na právnu analýzu 

 

p. Néveri – schválili sme si volebný poriadok, podal som si riadne kandidátku za delegáta na snem 

– odmietli mi to prevziať osobne, potom som poslal poštou a list neprevzali, dal som ju osobne na 

schôdzi, volilo sa podľa funkcie, že tajomník, predseda a hospodár a o mne sa nehlasovalo 

Ing. Stanko – bol som delegátom v Kolárove, naozaj kandidátku neprevzali, upozornili sme ich, že 

nemôžu voliť podľa funkcií ale podľa mena – je to priestupok ak niekto neprevezme kandidátku 

Ing. Staško – ak je podozrenie, treba dať podnet na disciplinárne konanie 

 

JUDr. Borlok – požiadal o informáciu k p. Hlavatému 

tajomník – nastupuje od 3.3. nová právnička JUDr. Sotirovová, ktorá je tu na úkor svojej 

dovolenky; od 1. marca bude p. Hlavatý na Krpeľanoch ako hospodár a tiež na Oravskej priehrade 

a Liptovskej Mare a nastupuje na jeho pozíciu p. Gavenda na obdobie pol roka; dôvody sú viaceré 

– stagnácia koncepcie RS, zanedbávanie úloh v rámci agendy, nevhodné správanie 

 

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prezident SRZ poďakoval členom Rady SRZ a KK SRZ za 

účasť a poprial ešte príjemný oddych a šťastnú cestu. Zasadnutie ukončil o 20:30 hod. 
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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ dňa 27. februára 2018 
 

 

I. Rada SRZ schvaľuje: 
Uznesenie č. 1/2018 

Rada SRZ schvaľuje, aby funkciu overovateľov tejto zápisnice vykonávali p. Néveri a p. Šaffa. 

Uznesenie č. 2/2018 

Rada SRZ schvaľuje program tak ako bol navrhnutý prezidentom SRZ. 

Uznesenie č. 3/2018 

Rada SRZ schvaľuje prítomnosť JUDr. Márie Sotirovovej na zasadnutí Rady ako hosťa. 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada SRZ schvaľuje odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 spoločnosti MW Solutions, s.r.o., za kúpnu cenu vo výške 3 

407 775 Eur  s poskytnutím benefitov pre podporu výstavby nového rybochovného zariadenia 

upravených v kúpnej zmluve. 

Uznesenie č. 8/2018 

Rada SRZ schvaľuje udelenie vyznamenaní osobám, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Smernice 

č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ 

nasledovne: 

1. Udelenie vyznamenania Čestný odznak SRZ „Za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve“ 1. 

stupňa: 

MO SRZ Svidník – PaedDr. Jozef Baslár, Zdenko Miga, Vladislav Mikula 

MO SRZ Vranov nad Topľou – Peter Števanka 

MO SRZ Veľký Krtíš – Albert Mičko 

MsO SRZ Senica – Branislav Hesek 

MO SRZ Nová Baňa – Ing. Imrich Lasab, Henrich Pohronský, Štefan Lipták 

MsO SRZ Senec – Alexander Takács, Vladimír Petráš, Jozef Susko 

MO SRZ Dolný Kubín – Dušan Medzihradský 

MO SRZ Veľké Kapušany – Ján Stim, Ján Kazsmér 

MsO SRZ Dunajská Streda – Jaromír Dobre, Attila Tomanovics, Jozef Gyurkovits 

MsO SRZ Trenčín – Ján Like, Pavol Mečiar, Miroslav Polek, Ing. Štefan Vazovan, Vlastimil 

Viedenský 

MO SRZ Kežmarok – Ján Polák, Dušan Derner 

MsO SRZ Nitra – Ing. Andrej Píš 

2. Udelenie vyznamenania Medaila „Za vynikajúce zásluhy“: 

MO SRZ Banská Štiavnica – Ing. Vladimír Mecho 

MO SRZ Svidník – Milan Vorobeľ 

MsO SRZ Senec – Zdenko Márton 

MO SRZ Dolný Kubín – Peter Bjel, Miroslav Žúbor 

MO SRZ Stará Ľubovňa – Valent Knapík, MVDr. Ľubomír Zajac 

MsO SRZ Dunajská Streda – Štefan Seszták 

MO SRZ Malé Leváre – Ing. Jozef Landl, JUDr. Milan Ambruš 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom – Jaroslav Čelko 

Uznesenie č. 9/2018 

Rada SRZ schvaľuje mieste rybárske poriadky dodatočne zaslané základnými organizáciami ZO 

SRZ a dodatok k miestnemu rybárskemu poriadku bratislavských organizácií I. – V. predložený 

Mgr. Jankovičovou. 

Uznesenie č. 10/2018 

Rada SRZ schvaľuje výjazdové zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ v dňoch 8.-10. júna 

2018 v Štúrove. 
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II. Rada SRZ ukladá: 
Uznesenie č. 6/2018 

Rada SRZ ukladá štatutárnym zástupcom SRZ zakomponovať do kúpnej zmluvy so spoločnosťou 

MW Solutions, s.r.o., v rámci osobitných podmienok zriadenie vecného bremena z dôvodu 

prístupu na pozemok a zabezpečenia prívodu vody do rybárskeho revíru v obhospodarovaní MsO 

SRZ Považská Bystrica (č. 3-2680-1-1 OR Považská Bystrica – „Slavojka“). 

 

III. Rada SRZ zrušuje: 
Uznesenie č. 4/2018 

Rada SRZ zrušuje uznesenie č. 62/2017 z dôvodu odstúpenia spoločnosti Forklift group s r.o. od 

kúpy nehnuteľnosti  katastrálnom území Považská Bystrica nachádzajúcich sa na LV č. 5590 

spoločnosti FORKLIFT GROUP s.r.o. za podmienky, že sa odpredaj uskutoční do 30. apríla 2018 

za cenu, ktorá bude schválená osobitným uznesením Rady SRZ. 

 

IV. Rada SRZ neschvaľuje: 

Uznesenie č. 7/2018 

Rada SRZ neschvaľuje prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Považská Bystrica 

nachádzajúcich sa na LV č. 5590 Slovenskému rybárskemu zväzu – Mestská organizácia Považská 

Bystrica z dôvodu, že predmetné nehnuteľnosti nie je možné naďalej užívať za účelom chovu rýb. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Roobová 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ladislav Néveri   ................................. 

 

 

Vladimír Šaffa       ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        tajomník                         prezident  

 

 

 

 


