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Dodanie Lit v roku 2014 

V októbri 2013 bola zo strany SRZ - Rada Žilina podaná žiadosť o podporu 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Zachovanie priaznivého stavu 
ichtyocenóz na rybárskych revíroch v užívaní SRZ na rok 2014. 

Rozhodnutím ministra životného prostredia č. 101777/BRl-32/14 zo dňa 
2.4.2014 nám bola táto dotácia pridelená vo výške 202000,00 €. Súčasťou projektu 
je aj zarybnenie jednoročnou násadou lipňa tymianového v množstve 170000 ks. 

Už v predstihu, kým ešte nebolo známe rozhodnutie o pridelení či nepridelení 
dotácie, sme 24.1.2014 vyhlásili verejné obstarávanie metódou zadávania 
podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na nákup 
násadových rýb. Víťazným dodávateľom na dodanie lipňa sa stal Slovryb a.s. v 
celom objeme 170 000 ks. Kúpna zmluva bola zo strany Slovryb, a.s. podpísaná 
15.4.2014. Následne, po splnení všetkých podmienok, bola dňa 14.8.2014 uzatvorená 
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku formou dotácie medzi 
Environmentálnym fondom a ~RZ - Rada Žilina. 

Na základe predchádzajúcich ústnych informácií zo strany Slovryb, a.s. podľa 
ktorých boli ohrozené dodávky lipňa v plnom rozsahu, sme dňa 28.7.2014 písomne 
požiadali akciovú spoločnosť o vyjadrenie či a vakom rozsahu bude schopná plniť 
záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy. 

Dňa 19.8.2014 nám bolo zaslané stanovisko, v ktorom nás Slovryb, a.s. 
prvýkrát oficiálne informoval o výpadku produkcie násad Li) v jeho spoločnosti, 
v dôsledku čoho nám nie je schopný dodať 170 000 ks lipňa, s odvolaním sa na 
vyššiu moc, ktorá znemožnila plnenie zmluvy. Vo finančnom vyjadrení to 
predstavuje čiastku 44 166,40 €. V zdôvodnení sa uvádza, že pri podpise zmluvy 
vychádzali predstavitelia Slovryb, a.s. z produkcie v roku 2013, kedy dodali SRZ 
viac ako 400 000 ks lipňa. Túto produkciu zabezpečili aj napriek známym 
problémom s generačným stádom vo VN Čierny V áh a nutnej obnove generačného 
stáda na stredisku Príbovce v rámci eradikácie v nadväznosti na výskyt VHS. Ďalej 
sa v ňom uvádza, že z generačného stáda vo VN Čierny V áh sa podarilo vytrieť iba 8 
ks lipňa a generačné stádo v Príbovciach vyprodukovalo neživotaschopné potomstvo. 
Zabezpečenie násady v subdodávke z ČR je rizikové vzhľadom na nákazovú situáciu 
a v ostatných okolitých krajinách sa násadu nepodarilo zabezpečiť. 
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V reakcii na uvedené stanovisko sme 20.8.2014 upozornili vedenie 

Slovryb, a.s. na to, že sa jedná o dodávky, ktoré sú súčasťou dotácie, že nemáme 
a nemôžeme zmeniť druh a kategóriu násad a vzhľadom na termín vysádzania Li) ani 
dodávateľa, nakoľko sa jedná o verejné financie a výberové konanie spadá pod 
dikciu zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň sme oznámili, že predložené 
zdôvodnenie nepokladáme za prípad vyššej moci, nakoľko kúpna zmluva bola zo 
strany Slovryb, a.s. podpísaná 15.4.2014, t.j. po termíne liahnutia lipňa. O zlom 
stave generačného stáda na Čiernom Váhu, ako aj o nákazovej situácii v ČR, vedeli 
pracovníci aj vedenie Slovryb, a.s. dlhodobo. Vzhľadom na to, že nám zo strany 
Slovryb, a.s. nebola, ako najväčšiemu akcionárovi, hlásená žiadna mimoriadna 
udalosť ani hromadný úhyn, považujeme argumentáciu vyššou mocou za účelovú. 
Následkom nedodania násad dôjde k prepadnutiu pridelených finančných 

prostriedkov z dotácie. O túto hodnotu budú ukrátené revíry v obhospodarovaní ZO 
SRZ ako aj Rady SRZ a dôjde tým pádom k nesplneniu zarybňovacích plánov. 
V závere sme požiadali vedenie a.s. o iniciovanie rokovania, na ktorom by sme sa 
pokúsili nájsť spoločné riešenie vzniknutej situácie. 

Rokovanie medzi zástupcami Slovryb, a.s. a SRZ - Rada Žilina sa 
uskutočnilo 4.9.2014 na Sekretariáte Rady Žilina. Na rokovaní bolo zo strany 
Slovryb, a,s. upresnené, že aktuálny počet životaschopných násad je 20000 ks 
a ďalej citujeme zo zápisnice: " Výsledok prvej polovice roka nasvedčoval tomu, že 
výpadok bude možné zabezpečiť výlučne zo subdodávok. ". Niektoré ZO SRZ 
ponúkli Slovryb, a.s. možnosť odlovu generačných rýb zo svojich revírov, na čo Ing. 
Pika reagoval, že nechceli riskovať zavlečenie možných chorôb do svojich chovov. 
Ing. Pika ďalej uviedol, že organizáciám ktoré majú objednaného lipňa navrhli, ako 
riešenie vzniknutej situácie, náhradu pstruhom potočným alebo presunutie záväzku 
do budúcich rokov. Takéto riešenie predniesol aj na predmetnom rokovaní v prípade 
neplnenia vyššie citovanej kúpnej zmluvy. Ing. Krajč prisľúbil Slovrybu, a.s. 
zabezpečiť max. 30 - 40 tis. kusov lipňa. Ing. Pethôová sa pýtala, či nie je možné sa 
aspoň pokúsiť o zmenu projektu a nahradiť lipňa iným druhom ryby. Ing. Seman 
reagoval, že to už nie je možné, nakoľko výber dodávateľa podlieha verejnému 
obstarávaniu a vzhl'adom na pokročilý termín toto nie je realizovateľné. Na záver 
boli dohodnuté úlohy, podľa ktorých mali Ing. Krajč za SRZ - Rada Žilina a Ing. 
Mičian za Slovryb, a.s. nájsť prípadných subdodávateľov a dohodnúť rozdelenie 
násad na jednotlivé revíry. Slovryb a.s. tiež navrhne spôsob kompenzácie za 
nedodané násady. 

Listom Č. 311/2014 zo dňa 11.9.2014 Slovryb, a.s. Rade SRZ zaslal návrh na 
kompenzáciu v dvoch variantoch, a to: 
1. Náhradná dodávka pstruha potočného v pomere 2 pstruhy za 1 lipňa, prípadne 

náhrada v inej rybe z ponuky Slovryb, a.s. 
2. Presun záväzku a postupná realizácia dodávok lipňa na roky 2015 - 2016, 

s podmienkou nábehu vlastnej produkcie na novovybudovanom Lipňovom 
hospodárstve Biely Potok. 
Následne na to Ing. Krajč zabezpečil od externého dodávateľa z Českej 

republiky plnenie pre plnenie Slovryb, a.s. 30 000 ks lipňa. 
Listom zo dňa 19.9.2014 reagoval Slovryb, a.s. na list Rady SRZ zo dňa 

20.8.2014. Opätovne v ňom uviedol hore uvedené príčiny vzniku celej situácie 
a konštatoval, že sa jedná o dôsledok dlhodobého problému, ktorý sa spoločnosť 
Slovryb, a.s. snaží riešiť vybudovaním lipňového hospodárstva, vďaka ktorému by 
v budúcnosti mal byť opäť schopný plniť požiadavky SRZ na dodávky nás ad lipňa. 
Čo sa týka námietok k dôvodom nemožnosti plnenia zmluvy uvádza, že v čase 
podpisu zmluvy nemohol vedieť o reálnej produkcii v roku 2014 a podpísali ju 
s ohl'adom na produkciu v roku 2013. Nedodanie nás ad obraňujú vyjadrením, že 
vedúci odboru výroby SRZ situáciu priebežne monitoroval a vedel, že Slovryb, a.s. 
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bude nútený zabezpečiť časť násad v subdodávke, v čom mu v prípade 
potreby ponúkol pomoc. V tom čase Slovryb, a.s. konštatoval, že dodávky v zmysle 
predmetnej zmluvy bude napriek napätej situácií možné splniť. Žiaľ, násady 
z generačného stáda v Príbovciach nevykazovali dostatočné kvalitatívne znaky 
a životaschopnosť, dodávky z ČR boli rozhodnutiami veterinárnej správy ČR 
vylúčené a chovatelia v SR dochovali menšie množstvá ako sa predpokladalo. 

Listom č . 2254/89/14 - OV zo dňa 25.9.2014 Rada SRZ reagovala na návrh 
kompenzácie zo dňa 11.9.2014, v ktorom navrhla spôsob riešenia a rozdeľovník na 
30000 ks Li1 , ktoré sa podarilo dodatočne zabezpečiť Ing. Kraj čom. V liste je 
taxatívne uvedené, že "pod kompenzáciou rozumieme dodanie násad (Li l a Ppl) bez 
nároku na fakturáciu tejto násady a bez finančného vyrovnania ". 

Listom zo dňa 26.9.2014 oznámil Slovryb, a.s. , že konečné množstvo lipňa, 
ktoré bude z jeho strany dodané na zarybnenie rybárskych revírov z dotácie je 50 000 
ks. 

Listom zo dňa 3.10.2014 konštatuje, že z dôvodu plnenia podnikateľského 
zámeru, nemôže plniť dodávku svojej produkcie bezodplatne. Navyše nemôže 
zvýhodňovať jedného akcionára pred ostatnými. Opätovne konštatuje, že sa jedná 
o vyššiu moc, a teda odmieta zodpovednosť za neplnenie zmluvy. 
Po genéze situácie je potrebné uviesť, že tu ide o dva aspekty, a to: 
l. právny - reálna skutočnosť, že prebehlo verejné obstarávanie a Slovryb, a.s. 

podpísal zmluvu o dodávke 170 000 ks lipňa. Argument vyššej moci v tomto 
prípade neobstojí. Zostáva však faktom, že rybárskym revírom nesplnením 
zmluvy vznikne škoda v podobe nedodania násad lipňa, dokonca v niektorých 
z nich dôjde k nesplneniu minimálneho zarybnenia. 

2. morálny - Slovryb, a.s. 20 rokov sa odvoláva na to, že SRZ je jeho matka, 
ale v opačnom prípade to neakceptuje a trvá na tom, že je podnikateľský 
subjekt a nemôže bezodplatne dodávať násady a zvýhodňovať niektorého zo 
svojich akcionárov pred ostatnými odberateľmi. 
Týmto listom chceme predstaviteľov Slovryb, a.s. prinútiť zamyslieť sa nad 

svojim konaním a argumentmi. SRZ - Rada Žilina, na základe katastrofálnej situácie 
v lipňových revíroch, vypracoval projekt na zmiernenie následkov tohto stavu. 
Projekt bol úspešný a za finančné prostriedky z Environmentálneho fondu ste mohli 
aspoň čiastočne problém vyriešiť tým, že na základe uzatvorenej zmluvy dodáte 
lipňa do týchto revírov. Vy ste tak však neurobili, lipňa ste nám nedodali a ako 
kompenzáciu ste nám za odplatu ponúkli miesto lipňa pstruha potočného. 

Nakoľko ZO SRZ mali uvedenú rybu dostať zadarmo z dotácie, kde majú 
zobrať peniaze na kompenzáciu? Aký majú mať títo akcionári vzťah k vlastnej 
akciovej spoločnosti , keď táto koná proti nim a pozná ich len, keď potrebuje 
zálohovú platbu. Takýto postoj určite nie je morálny. Morálka je niekde inde. 

Na záver dodávame, že trváme na plnení uzatvorenej zmluvy zo dňa 

15.4.2014. Akceptujeme vôľu niektorých našich ZO SRZ, ktoré súhlasia 
s kompenzáciou podľa rozdeľovníka uvedeného v liste č. 2254/89/14 - OV zo dňa 
25.9.2014. Trváme na tom, že: 

- celá dodávka kompenzácie bude bezodplatná ako náhrada škody 
spôsobenej na rybárskom revíri, 

- náhradné plnenie dodávok lipňa v rokoch 2015 a 2016 ZO SRZ podľa 
rozdeľovníka bude tiež bezodplatné. 

Ak zástupcovia Slovryb, a.s. majú potrebu osobného rokovania, čakáme 
návrh termínu tohto stretnutia. \it 

J>. vitAJ" ,'/-'{ R 

Ing. Ferdinand BaJiž ') Hada 
tajomník ~ 


	img657
	img658
	img659

