
Uznesenia zo zasadnutia Rady SRZ – rok 2011

Uznesenie č. 1/2011:  
Rada schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Jankovičovú a JUDr. Kabáča. Rada schvaľuje 
za skrutátorov Ing. Mihladu a p. Remenca. 

Uznesenie č. 2/2011:  
Rada schvaľuje kontrolu plnenia uznesení z decembrového zasadnutia Rady SRZ s 
pripomienkou Mgr. Jankovičovej. 

Uznesenie č. 3/2011:  
Rada schvaľuje Účtovnú závierku SRZ za rok 2010 s tým, že bude účtovne znížené vlastné 
imanie z dôvodu straty vzniknutej z predaja dubiózneho majetku, 50 % nevyužitých 
finančných prostriedkov za príjmy z povolení na rybolov bude použitých na zarybnenie a 50 % 
na nákup pozemkov a budú splnené opatrenia Kontrolnej komisie SRZ k tejto účtovnej 
závierke. 

Uznesenie č. 4/2011:  
Rada schvaľuje Vyhodnotenie zarybňovania revírov Rady SRZ za rok 2010. 

Uznesenie č. 5/2011:  
Rada schvaľuje Plán zarybnenia rybárskych revírov Rady SRZ na rok 2011. 

Uznesenie č. 6/2011:  
Rada schvaľuje návrh zloženia Dozornej rady Slovryb, a.s. takto: Jozef Gregorík – MsO SRZ 
Dubnica nad Váhom, Ing. Karel Ružička – MsO SRZ Bratislava III., MVDr. Štefan Bilik – MO 
SRZ Rožňava, Ing. Dušan Alina – MsO SRZ Sereď a Ing. Pavol Trokan – MsO Trnava 

Uznesenie č. 7/2011:  
Rada schvaľuje Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.4685/11/08721 zo 
dňa 10.2.2011 uzavretú medzi ČSOB, a.s. a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina. Rada 
schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena č.4686/11/08721 zo dňa 10.2.2011 uzavretú 
medzi ČSOB, a.s. a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 

Uznesenie č. 8/2011:  
Rada SRZ schvaľuje do predstavenstva Slovryb, a.s. tieto osoby :  
Ing. Juraj Dobiaš – MsO SRZ Považská Bystrica,  
Ing. Pethöová – MO SRZ Sládkovičovo,  
Balaďa Karol – MsO SRZ Humenné,  
Pavol Barcík – MsO SRZ Levice,  
Jaroslav Duleba – MO SRZ Bardejov,  
Ing. Andrej Seman – MO SRZ Šamorín. 

Uznesenie č. 9/2011:  
Rada schvaľuje materiál „ Vyhodnotenie diskusných vystúpení z X. Snemu SRZ “. 

Uznesenie č. 10/2011:  
Rada schvaľuje výstavbu strediska v Nových Zámkoch za podmienky, že na jeho výstavbu 
budú použité prostriedky z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR. 

Uznesenie č. 11/2011:  
Rada schvaľuje Plán investícií SRZ - Rada na čerpanie dotácie z Operačného programu rybné 
hospodárstvo SR v roku 2011. 

Uznesenie č. 12/2011:  
Rada schvaľuje predaj nehnuteľností v kat. území Považská Bystrica v KN evidovaných na LV 
č. 5590, a to: 

KN – C par. č. 1581/1 – vodné plochy o výmere 35113 m2 •

KN – C par. č. 1581/2 – trvalé trávne porasty o výmere 3963 m2 •

KN – C par. č. 1581/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 •

KN – C par. č. 1581/4 – vodné plochy o výmere 3100 m2 •

KN – C par. č. 1581/5 – vodné plochy o výmere 53 m2 •

KN – C par. č. 1581/6 – vodné plochy o výmere 43 m2 •

KN – C par. č. 1581/7 – vodné plochy o výmere 488 m2 •

KN – C par. č. 1581/8 – trvalé trávne porasty o výmere 2125 m2 •

KN – C par. č. 1581/9 – trvalé trávne porasty o výmere 71 m2 •

KN – C par. č. 1581/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2 •

expedovňa rýb čs. 779 na KN – C par. č. 1581/3 •
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hospodárska budova čs. 2997 na KN – C par. č. 1581/10 •

firme FASTAV DEVELOPMENT-AOC s.r.o., ktorá ponúkla najvyššiu kúpnu cenu. 

Uznesenie č. 13/2011:  
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Pezinok vo výške 10.000,- €, ktorá je 
určená na financovanie kúpy rybárskeho domu od Mesta Pezinok 

Uznesenie č. 14/2011:  
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Dubnica nad Váhom vo výške 10.000,- €, 
ktorá je určená na financovanie kúpy automobilu pre hospodársky úsek organizácie. 

Uznesenie č. 15/2011:  
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Trnava výške 10 000,- €, ktorá je určená 
na financovanie rekultivácie rybníkov v Dolnej Krupej. 

Uznesenie č. 16/2011:  
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Trebišov vo výške 9 960 €, ktorá je určená 
na financovanie objektov / hrádza, bezpečnostný prepad, výpustný objekt / od SVP, š.p. 

Uznesenie č. 17/2011:  
Rada SRZ neschvaľuje poskytnutie pôžičky MO SRZ Sládkovičovo, nakoľko táto organizácia 
čerpala pôžičku aj v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach 

Uznesenie č. 18/A/2011:  
Rada schvaľuje zvýšenie dotácie dodávky pstruha dúhového konzumného o 100 kg pre MO 
SRZ Banská Štiavnica na akciu „ Dni Svätého Huberta “ na celkových 250 kg rýb. 

Uznesenie č. 18/B/2011:  
Rada neschvaľuje MO SRZ Banská Štiavnica príspevok vo výške 1700 € na uniformy pre 
členov výboru 

Uznesenie č. 19/2011:  
Rada SRZ schvaľuje podporu petície s názvom „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú 
ochranu prírody v Slovenskej republike.“ 

Uznesenie č. 20/2011:  
Rada SRZ ukladá MsO SRZ Šaľa pri najbližšej členskej schôdzi dňa 10.apríla 2011 dovoliť 
členov výboru tak, aby bola voľba členov výboru v súlade s Volebným poriadkom SRZ. 

Uznesenie č. 21/2011:  
Rada schvaľuje úpravu Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní 
povolení na rybolov tak, že ZO SRZ je oprávnená vydávať duplikáty za povolenia na rybolov 
bezplatne osobám, ktoré sa preukážu potvrdením z PZ SR, že im bolo toto povolenie 
odcudzené. 

Uznesenie č. 22/2011:  
Rada SRZ schvaľuje: 

správu „ Stav v majetkoprávnom usporiadaní hospodárstiev Rady SRZ za rok 2010 “ 1.

pokračovanie v majetkoprávnom usporiadaní majetku SRZ v nadväznosti na 
jednotlivé uznesenia a rozpočet Rady SRZ. 

2.

Uznesenie č. 23/2011:  
Rada SRZ ukladá tajomníkovi vyvinúť maximálne úsilie o predaj nepotrebného majetku SRZ, 
ktorého predaj Rada SRZ odsúhlasila. 

Uznesenie č. 24/2011:  
Rada SRZ schvaľuje MsO SRZ Dubnici nad Váhom predaj nehnuteľnosti v kat. území Ilava, 
ktorá je v KN evidovaná na liste vlastníctva č. 2915 ako KN – E par. č. 684/12 – trvalé trávne 
porasty o výmere 2180 m2 za kúpnu cenu vo výške 27.000,- €. 

Uznesenie č. 25/2011:  
Rada SRZ schvaľuje MO SRZ Bánovce nad Bebravou predaj nehnuteľností v kat. území 
Bánovce nad Bebravou, ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 1979 ako: 

KN – C par. č. 11512/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2 •

KN – C par. č. 11512/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1623 m2 •

KN – C par. č. 11512/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 •

hospodárska stavba čs. 1507 postavenú na KN – C par. č. 11512/11 •

sociálne zariadenie čs. 1508 postavené na KN – C par. č. 11512/16 •

minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, čo predstavuje čiastku 117.000,- €. 

Uznesenie č. 26/2011:  
Rada schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku, ktorým bude stanovená kúpna cena za 
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Banská Bystrica, ktoré sú v KN sú 
evidované na liste vlastníctva č. 1971 ako: 

dom čs. 1783 postavený na KN – C par. č. 3324 •

KN – C par. č. 3324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 •

KN – C par. č. 3323/1 – záhrady o výmere 664 m2. •

Uznesenie č. 27/2011:  
Rada schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku, ktorým bude stanovená kúpna cena za 
predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Malý Folkmara, ktoré sú v KN evidované 
na liste vlastníctva č. 539 ako: 

KN – C par. č. 136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 •

chata čs. 108 postavený na KN – C par. č. 136. •
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Uznesenie č. 28/2011:  
Rada SRZ schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Považská Bystrica, 
ktoré sú v KN evidované na liste vlastníctva č. 5590 ako: 

KN – C par. č. 1591 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 830 m2 •

KN – C par. č. 1590/5 – záhrady o výmere 78 m2 •

obytná budova čs. 776 postavenej na KN – C par. č. 1591 •

za najvyššiu cenu, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom s tým, že 
predmetný predaj bude zverejnený v miestnych novinách ako aj na internetovej stránke SRZ. 

Uznesenie č. 29/2011:  
Rada SRZ schvaľuje materiál Analýza hospodársky stredísk Rady SRZ ako materiál 
informatívny, ktorý bude doplnený o ekonomickú časť a predložený na rokovanie Rady SRZ v 
mesiaci september 2011. 

Uznesenie č. 30/2011:  
Rada schvaľuje nákup multifunkčného malotraktora Truxor 5000 od firmy Olivex v cene cca 
140 tisíc Euro vrátane DPH. 

Uznesenie č. 31/2011:  
Rada schvaľuje predložený návrh na schválenie počtu povolení na lov hlavátky podunajskej 
pre jednotlivé ZO SRZ. 

Uznesenie č. 32/2011:  
Rada schvaľuje predložený návrh na pridelenie dotácií z rezervného zarybňovacieho fondu s 
výnimkou MsO SRZ Ružomberok, kde bude preverené koľko bolo dodané tejto organizácii v 
rámci ekologických havárií v roku 2010 a bude jej poskytnutý rozdiel do sumy 8 300 € . 

Uznesenie č. 33/2011:  
Rada schvaľuje predložený návrh kúpnej ceny publikácie Hospodárenie v rybárskych revíroch 
na 8,15 € pre ZO SRZ a 8,15 € + DPH pre ostatných záujemcov. 

Uznesenie č. 34/2011:  
Rada SRZ schvaľuje poskytnutie pôžičky MsO SRZ Levice vo výške 10 000 € na financovanie 
kúpy pozemkov pod vodnými plochami VN Bátovce a VN Drženice, ktorá bude splatená v 
troch splátkach do roku 2013. 

Uznesenie č. 35/2011/A: 

Plán činnosti odboru ŠČ na rok 2011. 1.

Rozpočet a rozdelenie pridelených finančných prostriedkov pre odbor ŠČ na rok 
2011. 

2.

Spôsob a výber št. reprezentácie vo všetkých disciplínach v roku 2011. 3.

Účasť družstiev v postupových súťažiach LRU-P, LRU-M, LRU-PR a RT v roku 2011. 4.

Uznesenie č. 35/2011/B: 

Zloženie odboru ŠČ a jeho prezídia ma volebné obdobie 2011-2014: •

vedúci odboru: PaedDr. Vladimír Hromek ◦

sekcia LRU-P: Miroslava Pavelková – vedúca sekcie  
Ing. P. Baránek, Ľ: Krupička – členovia 

◦

sekcia LRU-M: Peter Smetana – vedúci sekcie  
J. Dauda, M. Antal, D. Brziak, J. Toman – členovia 

◦

sekcia LRU-PR: PhDr. Jaroslav Sámela – vedúci sekcie  
R. Hatala, P. Rusiňák, Ing. V. Těšický, G. Beňo – členovia 

◦

sekcia RT: Vladimír Vecel – vedúci sekcie  
Ing. J. Dzuriš, M. Rybár, K. Ledvoň, L. Durdiaková – členovia 

◦

komisia rozhodcov: Karol Balaďa – vedúci sekcie  
I. Dzurišová, G. Hupková, M. Procházka, M. Bajzík – členovia 

◦

Termínový kalendár pretekov pre rok 2011. •

Reprezentačných trénerov: •

LRU-P seniori: Roman Pavelka st. pre rok 2011 ◦

LRU-P juniori: Marcel Čampiš pre rok 2011 ◦

LRU-M seniori: Ing. Peter Bienek pre roky 2011-2012 ◦

LRU-M juniori: Miroslav Antal pre roky 2011-2012 ◦

LRU-PR seniori: Ing. Vlastimil Těšický pre roky 2011-2012 ◦

LRU-PR juniori: Gabriel Beňo pre roky 2011-2012 ◦

RT juniori: Miroslav Jankovič pre roky 2011-2012 ◦

Plán práce odboru na rok 2011. •

Modifikácie súťažných pravidiel pre disciplíny LRU-P, LRU-M, LRU-PR a RT pre rok 
2011 a Smernicu pre poskytovanie náhrad odboru ŠČ. 

•

A.) Účasť reprezentačných družstiev na Svetových rybárskych hrách v Taliansku:  
LRU-P: muži a 3 mládežnícke družstvá v kategóriách U 14, U 18, U 22  
LRU-M: muži a juniori  
LRU-PR: muži  
B.) Účasť družstiev FEEDER a PRÍVLAČ Z ČLNOV na Svetových rybárskych hrách v 
Taliansku za podmienky samofinancovania.  
C.) Účasť družstva juniorov na Medzinárodných M ČR a účasť družstva juniorov na 
MS v RT v Poľsku. 

•

Účasť SRZ na ME národov za podmienky samofinancovania. •
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Účasť delegácie SRZ na kongresoch CIPS a ICSF. •

Účasť delegácie SRZ a družstiev na družobnom stretnutí 5 štátov v Litve. •

Uznesenie č. 35/2011/C: 

tajomníkovi SRZ 1.

zabezpečiť čerpanie rozpočtu ŠČ po odsúhlasení s vedúcim odboru ŠČ, ◦

zabezpečiť účasť delegácie SRZ na kongresoch CIPS a ICSF, ◦

zabezpečiť úhradu členských poplatkov do CIPS a ICSF. ◦

viceprezidentom a členom Rady 2.

zabezpečiť účasť družstiev ZO v okresných a krajských kolách v súťaži Zlatý 
Blyskáč. 

◦

vedúcemu odboru ŠČ 3.

zabezpečiť plnenie plánu práce a činnosti OŠČ, ◦

zabezpečiť účasť SRZ na schválených MS a ME národov, ◦

zabezpečiť účasť delegácie a družstiev SRZ na družobnom stretnutí 5 štátov 
v Litve, 

◦

zabezpečiť informovanie ZO SRZ o činnosti OŠČ. ◦

Uznesenie č. 36/2011:  
Rada schvaľuje zorganizovanie osláv 85. výročia založenia SRZ za účasti čestných členov SRZ, 
jedného člena z každej ZO SRZ, členov Rady a KK SRZ, zamestnancov, zahraničných delegácií 
a zástupcov štátnej správy a samosprávy. Náklady na oslavy nemôžu presiahnuť 17 tisíc € a 
budú prefinancované z výnosu z vianočnej distribúcie. 

Uznesenie č. 37/2011:  
V nadväznosti na technické zhodnotenie majetku SRZ, ktoré realizoval Slovryb, a.s. na 
stredisku Príbovce, Rada SRZ schvaľuje zníženie nájomného, podľa NZ č. 01/2002 zo dňa 
29.12.2001 v znení jej dodatkov č.1 až č. 9, pre Slovryb, a.s. na rok 2011 o 52.900,- € a 
súhlasí s tým, aby technické zhodnotenie zemného rybníka a zlovovacej budovy v Príbovciach 
odpisoval Slovryb, a.s. po dobu 5 rokov a potom tento majetok previedol za 1 € do majetku 
SRZ. 

Uznesenie č. 38/2011:  
Rada schvaľuje predloženú úpravy Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o 
vydávaní povolení na rybolov v bodoch I.B.5, III.A.1, III.A.3, III.B. 1, 2 a V.E. nadobúdajú 
účinnosť dňom 25.6.2011. 

Uznesenie č. 39/2011:  
Rada schvaľuje zasielanie všetkých materiálov na rokovanie ako aj z rokovania Rady 
prostredníctvom e-mailu. 
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