
                                                              D O H O D A 

o zabezpečení kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ VN Kráľová 

uzatvorená pod a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

       

 

Objednávateľ: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina  
   sídlo: Andreja Kmeťa 20Ľ 010 55 Žilina 

   v zast.: Ing. uboš JavorĽ tajomník SRZ 

  IČO: 00 178 209 

  bankové spojenie: Všeobecná úverová bankaĽ a.s.Ľ Žilina 

   IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 

   (ďalej len „objednávate “) 
 

a 

 

Vykonávateľ:   Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Galanta 

   sídlo: Bratislavská 28, 924 01 Galanta 

   v zast.: Gabriel Klimek, predseda MsO SRZ 

    Mgr. František Darázs, tajomník MsO SRZ 

   IČO: 00 178 209 0203 
   (ďalej len „vykonávate “) 
 

Článok I. 
 

1) Kontrolu, ochranu a hospodárenie bude vykonávať vedúci rybárskej stráže vykonávate a  
a rybársky hospodár na VN Krá ová Gabriel Klimek.  

 

2) Pod vedením vedúceho rybárskej stráže budú kontrolu a ochranu vykonávať ustanovení 

členovia rybárskej stráže základných organizácií GalantaĽ SereďĽ Šoporňa a Ša a – po štyroch 
členoch RS z každej ZO SRZ. Každá organizácia má zvlášť uzatvorenú dohodu o zabezpečení 
kontroly a ochrany revírov Rady SRZ rybárskou strážou. 

 

2) Kontroly budú vykonávané tak, aby boli pod kontrolou pobrežné pásma rybárskeho 
revírneho celku VN Kráľová.  

 

3) Vykonávate  v rámci dohody bude zabezpečovať ochranu revíru pred znečistením 
a poškodzovaním životného prostredia, riadne hospodárenie pod a schváleného 

zarybňovacieho plánu (napr. účasť pri zarybnení a tvorbe optimálnych podmienok pre 

prirodzený neres), hlásenie havarijného znečistenia Slovenskej inšpekcii životného prostrediaĽ 
užívate ovi revíru (SRZ Rada) a zabezpečovať základné opatrenia na zabránenie rozsiahlych 

škôd.  
 

4) Činnosti budú vykonávané v  súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 185/2006 Z. z.Ľ ktorou sa vykonáva zákon 
o rybárstve v znení neskorších predpisov a Smernicou pre ustanovenie a činnosť rybárskej 
stráže. V prípade potreby sú ustanovení členovia povinní spolupracovať s Policajným zborom 

SRĽ Mestskými a Obecnými políciamiĽ Štátnou ochranou prírody SRĽ Slovenským 
vodohospodárskym podnikomĽ š.p.Ľ orgánmi ochrany prírody a pod. 

 



Článok II. 
 

1) Vedúci rybárskej stráže je povinný do štyroch dní po ukončení kalendárneho mesiaca 
predkladať objednávate ovi na predpísanom tlačive mesačné hlásenie o výsledkoch činnosti 
rybárskej stráže za predchádzajúci mesiac (písomneĽ príp. elektronickou formou ). V hlásení 

tiež uvedie aktuálny stav revíruĽ vykonané zarybnenie a hospodárske činnostiĽ ak boli 
v príslušnom mesiaci vykonané. 

 

Článok III. 
 

1) Vedúcemu rybárskej stráže vykonávajúceho činnosť pod a predmetu dohody uvedenej 
v článku I. patria cestovné náhrady vo forme paušálu pod a § 34 zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
 

Článok IV. 
 

1) Činnosť rybárskej stráže bude koordinovať Odbor tečúcich vôd Sekretariátu Rady SRZĽ 
vedúci rybárskej stráže Rady SRZ a príslušný ichtyológ. 
 

Článok V. 
 

1) Vedúcemu rybárskej stráže za vykonávanú činnosť uvedenú v článku I. patrí odmena vo 
výške 600 EUR/mesačne, ktorú sa mu zaväzuje vyplatiť vykonávate . 
 

2) Vedúcemu rybárskej stráže za vynaložené cestovné náklady v súvislosti s poskytnutými 

službami pod a čl. I. a na prípadné náklady spojené s výkonom hospodára patrí paušálna 
náhrada vo výške 200 EUR/mesačne, ktorú sa mu zaväzuje vyplatiť vykonávate . 

 

3) Podkladom pre úhradu za poskytnuté služby budú mesačné hlásenia vedúceho rybárskej 

stráže. 
 

4) Prípadné zvýšené náklady na hospodársku činnosť môžu byť po odsúhlasení oboma 
zmluvnými stranami preplatené nad rámec stanovenej sumy.  

 

5) Objednávate  sa zaväzuje zaplatiť vykonávate ovi odmenu pre vedúceho rybárskej stráže 
a paušálnu náhradu, v celkovej výške 800 EUR/mesačne na základe vystavenej faktúry so 

splatnosťou 15 dní od jej doručenia objednávate ovi. 
 

Článok VI. 
 

1) Vykonávate  zodpovedá za toĽ že člen rybárskej stráže vykonávajúci činnosť pod a tejto 
dohody je ku dňu 01.10.2016 poistený pre rok 2016 v súlade s § 30 zákona č. 139/2002 Z.z. 
o rybárstve v znení neskorších predpisov. 
 

Článok VII. 

      

1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 15.10.2016 do 31.12.2016. 

2) Túto dohodu možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednou zo 

zmluvných strán, v prípade porušenia podmienok alebo povinností ustanovených v tejto 

dohode druhou zmluvnou stranou, s výpovednou lehotou jeden mesiacĽ ktorá začne plynúť od 



prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane.  
 

3) Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou origináluĽ z ktorých obdrží každá 
zmluvná strana jeden rovnopis. 

 

4) Zmluvné strany prehlasujúĽ že táto zmluva bola uzavretá slobodneĽ vážneĽ zrozumite neĽ 
určitoĽ nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienokĽ čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 

5) Touto dohodou zaniká v zmysle § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisovĽ Dohoda č. 2109/460/07-OO o spolupráci pri zabezpečení 
kontroly a ochrany rybárskeho revíru Rady SRZ VN Krá ová rybárskou strážou spolu 
s dodatkami č. 1 až 3. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa ..................   V Galante dňa .................. 
 

 

 

 

 

Za objednávateľa:    Za vykonávateľa: 
 

 

 

 

 

................................               ................................  ................................ 

  Ing. uboš Javor       Gabriel Klimek          Mgr. František Darázs 

    tajomník SRZ      predseda MsO SRZ  tajomník MsO SRZ 

 

 


