S L O V E N S K Ý RY B Á R S K Y ZVÄ Z
Mestská organizácia Záhorie
Staničná č. 5, 900 51 Zohor

Zápisnica zo zasadania výboru MsO SRZ Záhorie zo dňa 13.5.2020
Výboru MsO SRZ Záhorie zúčastnilo 16 členov, viď. príloha č. 1 - prezenčná listina
z výborovej schôdze. Neprítomný - M.Kašša, R.Šimek, D.Chlpek,
Na začiatok schôdze o 18:00 predstavil predseda pozvaného hosťa, advokáta JUDr. Petra Erdösa
a pristúpili sme k prvému bodu programu. Prítomný s takýmto postupom súhlasili.
R.Kadnár – rád by som privítal na dnešnom rokovaní výboru advokáta pána JUDr. Petra Erdösa.
P.Erdös bol prizvaný ako náš nový právny zástupca vo veci sprenevery financií v MsO Záhorie.
Týmto by sme vypovedali plnú moc JUDr. Miroslavovi Zobokovi a všetku komunikáciu
a zastupovanie by nám zabezpečoval p.Erdös.
P.Erdös – zastupovanie našou advokátskou kanceláriou by spočívalo v tom, že by sme Vás
zastupovali v prípravnom konaní až do vznesenia obvinenia. Ťažko teraz predpokladať počet
úkonov ale kľudne ich môže byť napríklad až 20-ť. Účtujem za to paušálnu odmenu 5000€ bez
DPH, teda 6000€. Akonáhle mi dáte plnú moc, tak pôjdem na políciu, pozrieme čo je v spise, aké
kroky podnikla polícia a podľa toho budeme postupovať.
R.Kadnár:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie berie späť plnú moc a vypovedáva plnú moc JUDr.
Miroslavovi Zobokovi v zastupovaní MsO Záhorie v prípade sprenevery financií.
(v čase hlasovania prítomný – R.Kadnár, T.Bukovský, M.Cích, A.Miškolci, K.Chmela, M.Volný,
M.Sloboda, M.Pajpach, Z.Uherková, P.Lím)
Hlasovanie: ZA- 10 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie dáva plnú moc JUDr. Petrovi Erdösovi v zastupovaní MsO
Záhorie v prípade sprenevery financií v prípravnom konaní a vznesení obvinenia za paušálnu
odmenu 6000€ s DPH.
(v čase hlasovania prítomný – R.Kadnár, T.Bukovský, M.Cích, A.Miškolci, K.Chmela, M.Volný,
M.Sloboda, M.Pajpach, Z.Uherková, P.Lím)
Hlasovanie: ZA- 10 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár – ďakujem p. doktorovi a tešíme sa na spoluprácu, pripravíme papiere a ozve sa
Vám M.Cích s tým, že nikto okrem právneho zástupcu nebude chodiť nič riešiť na políciu
v mene MsO Záhorie v prípade sprenevery financií.

e-mail: zohor@srz-zahorie.sk
web stránka: www.srz-zahorie.sk

Predseda MsO Záhorie po príchode ďalších členov výboru prezentoval návrh programu
výborovej schôdze, nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Prípad sprenevery finančných prostriedkov – zmeny v zastupovaní MsO Záhorie na polícii
Hotovostné výdaje, informácia o stave účtu a predaji povolení.
Stav a funkčnosť disciplinárnej komisie a voľba nových členov DK.
Diskusia.
O schválení navrhnutého programu dal predseda hlasovať.
Hlasovanie: ZA-16 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

1. Prípad sprenevery finančných prostriedkov – zmeny v zastupovaní MsO Záhorie na polícii.
R.Kadnár – rád by informoval členov výboru, ktorý prišli neskôr, že sme tu mali advokáta ktorý
nás bude ďalej zastupovať vo veci sprenevery financií v MsO Záhorie. Odhlasovali sme plnú moc
p. Petrovi Erdösovi a naopak sme odhlasovali odobratie plnej moci p. JUDr. Mroslavovi
Zobokovi. Odmena bude ako paušál 6000€ s dph za prípravné konanie po vznesenie obvinenia.
Má niekto k tomu námietku? Ďakujem, že nikto, môžeme pokračovať.

2. Hotovostné výdaje a informácia o stave účtu a predaji povolení.
01 Zohor – 96,99€ materiál brigády + náradie
02 Vysoká pri Morave – krmivo pre plôdik 35,26€
03 Záhorská Ves – pletivo 72€ + náradie 69,75€ + 20€ PHM 161,75€
04 Kuchyňa – farba lavičky 14,20€
05 Stupava – brigády občerstvenie 13,08€ tabule 27€ spolu 40,08€
06 Lozorno – 19,90phm 27,30€ br občerstvenie brigády, krmivo pre plôdik 56€ - spolu 103,29€
07 Malacky – pozinkovanie hniezd pre zubáče 60€
08 Plavecký Štvrtok – nič
09 Jakubov – vence 55€
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

R.Kadnár - Stav účtu cca 121 270€ zaplatený odvod za ceniny – Rada Žilina 45 000€,
v súčasnosti je stav pokladne 3625€ a k tomu ešte dnešná tržba.
M. Cích – mám spracovaný prehľad, porovnanie 2019 – 2020 kto si kúpil povolenie na rybolov a
oproti minulému roku mi to vychádza na 600 ľudí a cca 48000€, postupne sa predáva na eshope aj
dnes sú tam nejaké objednávky.

3. Stav a funkčnosť disciplinárnej komisie a voľba nových členov DK.
R. Kadnár – dohodol som si stretnutie s p. Konárikovou, bol tam so mnou aj P.Lím. p.Konáriková
nemá zásadný s ničím zásadný problém, musí však vo všetkých prípadoch otvoriť priestupkové
konanie, má na stole veľa vecí ktoré by sme vedeli v prvej fáze riešiť my, dôležité je aby v prvom
rade vedela RS na začiatku kvalifikovať či ide o priestupok, či ho nie je možné riešiť dohovorom
resp. či to nie je trestný čin. Keď vypisujeme hlásneku, tak bohužiaľ ju musíme vypisovať dva krát
jedno pre OÚ a druhé pre našu DK. Mali by sme mať poradu RS lebo to budú stále problémy kto
urobil akú chybu. Musíme od začiatku podchytiť a rozdeľovať priestupok a trestný čin. Drobné
previnenie by sme mali v prvom rade riešiť napomenutím, máme na to stranu 39 v povolení na
rybolov, kde urobím záznam a podpíšem sa, potom ak by sa to už opakovalo tak treba byť
nekompromisný. Treba si to vždy pozrieť tak aby mala RS prehľad s kým má dočinenie. Ďalšie
pokiaľ RS bude charakterizovať TČ tak to budeme musieť vedieť zdokumentovať a nečakať, že to
za nás urobí OÚ alebo polícia.
M.Sloboda – bolo by dobré mať nejaký manuál čo je čo, priestupok, čo je trestný čin a pod.
R.Kadnár – na poslednom výbore boli návrhy na personálne zmeny DK, Lozorno teda
navrhovalo zmenu. Dohodli sme sa v apríli, že si môže každá odbočka jedného člena nahlásiť do
DK a tak bude DK 9 členná a bol by som rád keby sa tu vyvrátili nejaké pochybnosti, nakoľko
bolo spomínané, že sa losujú výšky pokút. Máme nový DP prijatý, pomáhali sme pritom naším
zástupcom T.Chmelom a potom v mojej osobe ako členom legislatívnej komisie a členom
sekretariátu SRZ Rady Žilina.
L. Jano – je to nezmysle, každú DK si zavoláme previnilca, vypočujeme, potom ide na chodbu,
poradíme sa, zavoláme si ho naspäť a povieme výsledok. Žiadne lístočky nerozhodujú koľko
bude pokuta či trest, niektorý majú výhrady ale každý to potom podpísal.
Spomeniem len to, že v na DK v decembri, mali sme tam jedného pána zo Stupavy ktorý si
nechal podmierečnú šťuku, mali sme medzi sebou nezhodu, niektorý boli za najvyšší postih
a niekto za menší trest, tak sme dali druhé kolo hlasovanie, štyria boli za 120 a dvaja za 300.
Takto sme to ešte opakovali raz a vždy to vyšlo rovnako, tak sme si dali lístky, že či sa
nerozhodne losovaním,ale to už bolo rozhodnuté a bolo to len tak. Spomeniem pri tejto
príležitosti, predsedu z Malaciek, ktorý pravidelne posúva informácie z DK a pokračuje s tým
pravidelne do Kuchyne. Vždy aj keď vypustíme nejakú kačicu, alebo sa niečo stane na DK, tak to
vie ako prvý predseda z Malaciek a ide to do Kuchyne.
V. Rozboril – v poslednom čase nám každý chce diktovať čo máme ako robiť ako máme koho
riešiť. Posledný rok a pol tak stále niekto do nás tu vŕta. Keď tu nemám byť tak nemusím byť
v DK.
K. Chmela – kto tlačí na vás veď povedzte meno.
T.Chmela – vždy som kontaktoval predsedu danej ObO a pýtal sa na člena keď sme niekoho
riešili.
M.Cabadaj – výbor má právo usmerňovať DK, treba aby by bol výbor informovaný o práci DK.
L. Jano – som tu skoro pravidelne a čakám len na slovo a v januári som sa dostal k slovu
o polnoci, keď to tu už nemalo úroveň.
R. Kadnár – ja si to predstavujem ako správu DK, vždy na výbor aby to vyzeralo tak, že bolo
toľko previnení, toľko toho a toho a hotovo. A nie aby sme tu zakaždým diskutovali 2hosiny
o DK.
R.Kadnár - Prejdime teda k tomu personálnemu obsadeniu DK za jednotlivé ObO:

ObO Zohor:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie odvoláva člena diciplinárnej komisie Vladimíra Zvaru za ObO
Zohor.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie hlasuje za člene disciplinárnej komisie ObO Zohor - Jaroslav
Uhlík
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
ObO Lozorno:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie odvoláva člena disciplinárnej komisie Luboša Janka ako
zástupcu za OO Lozorno.
Hlasovanie: ZA- 11 PROTI- 1

ZDRŽAL SA- 4

M.Cích, K.Chmela, V.Dosedla, P.Valent zdržali sa / proti A. Miškolci

Uznesenie: Výbor MsO Záhorie hlasuje za člene disciplinárnej komisie ObO Lozorno – Ing.
Igor Ábel
Hlasovanie: ZA- 9 PROTI- 2 ZDRŽAL SA- 5
Z.Uherková, A.Miškolci proti / R.Kadnár, P.Valent, M.Volný, V.Dosedla, K.Chmela zdržali sa

ObO Jakubov:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie hlasuje za člene disciplinárnej komisie ObO Jakubov –
Marián Pajpach ml.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
ObO Záhorská Ves:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie hlasuje za člene disciplinárnej komisie ObO Záhorská Ves –
Luboš Janko
Hlasovanie: ZA- 15 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 1
I.Bočev sa zdržal

ObO Stupava:
Uznesenie: Výbor MsO Záhorie hlasuje za člene disciplinárnej komisie ObO Stupava – Miloš
Chrupka
Hlasovanie: ZA- 13 PROTI- 1 ZDRŽAL SA- 2
M.Cabadaj, P.Valent sa zdržali / Z.Uherková proti

Zoznam členov DK:
Jaroslav Uhlík, Tomáš Chmela, Luboš Janko (predseda), Vladimír Rozboril, Miloslav Chrupka,
Ing. Igor Ábel, Martin Žilavý, Peter Šimek. Marián Pajpach ml.

4. Diskusia.
P.Lím – dávam návrh na povolenku zdarma pre nášho člena, ktorý posadil 60ks stromov okolo
štrkovne. Je to odmena za mimoriadnu aktivitu - Peter Blažka

R.Kadnár – dávam hlasovať o predloženom návrhu P.Líma.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0

ZDRŽAL SA- 0

M.Cích – máme v pláne zarevírovať druhý pstruhový revír a to na tom našom potoku, je to
menší rybník 1,2ha a chceli by sme to využiť ako chovný rybník na pstruhov. Písal som na
Štátne lesy SR a mám sa ozvať aj na povodie.
K.Chmela – nebudeme to riešiť ako investičnú akciu
M.Cích – zatiaľ nebude žiadna investičná činnosť
R.Kadnár – dávam návrh na odsúhlasenie zriadenia nového revíru – pstruhového Modranská
dolina.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
M.Cích –žiadam aby sme dali návrh na odmenu pre hlavného hospodára, lebo keď si
predstavím koľko máme zarybnenia a hospodár je vždy pri tom alebo ide na nakládku a vždy
si musí brať dovolenku tak som za aby sme ho nejako odmenili.
A.Miskolci – konečne sme ako pomocný hospodári začali byť využívaný, to pri bývalom
hospodárovi sme tam asi zavadzali, ja som doma tak som len rád keď idem
P.Valent – dodávateľ veľakrát chodí v pracovný čas a minulý rok som minul 6dní na
zarybnenie. Využívam pomocných hospodárov často ak im ide ryba priamo na jeden ich revír.
R.Kadnár – navrhujem aby sme to na konci roka riešili ako odmenu a je možné dať aj iným
aktívnym členom výboru odmeny v rámci cestovných príkazov
M.Cabadaj – čo s peniazmi za preteky, načo čerpá odbočka 400€ na ceny. Navrhujem aby to
bolo tak všade ako u nás, keď robíme preteky, nečerpáme peniaze na ceny ale máme čo
vyberieme a nám ostane na zarybnenie.
R.Kadnár – všetky príjmy rozdelíme po odbočkách a tak to bude už v novom rozpočte.
M. Cabadaj – bolo by dobré keby sme pri zarybnení pozerali na Moravu špeciálne, veľa sa
tam uloví a Morava je bez rýb a hlavne bez dravcov
P.Valent – objednal som za 1000€ úhorov a do dvoch týždňov príde kapor z Hodonína
na zväzové vody, ryba je za 1,95€ dph a dovoz . Rozdelenie -Židovky 20q K3, 20q Morava
a ostatok rodzdeliť pomernou časťou na Zohorský kanál I + II, Malina Malacky úsek + Feld
úsek
R.Kadnár – dávam hlasovať o predloženom návrhu hlavného hospodára a rozdelení násady
z Hodonína.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
K. Chmela – ako to je z čerpaním pokút za brigády na zarybnenie, kedy môžeme čerpať
P.Valent – treba si to už pripraviť aby sme to vedeli zadať
M.Sloboda – aby sme vedeli všetci koľko máme a vedeli si veci plánovať na koľko financií
R. Kadnár – musíme si urobiť stretnutie s účtovníčkou a dohodnúť osnovu aby sme vedeli čo
koľko prišlo a kto koľko má
M. Sloboda – máme takú požiadavku, že by sme potrebovali zarybniť teraz v sezóne a nie na
zimu keď nám ryba nevie prezimovať.
M. Cabadaj – nie je to v rozpočte čo sme vybrali peniaze za preteky a to tam treba pripočítať
R. Kadnár – musíme pozrieť
P.Kršiak – ako to je s tým jeseterom čo sa spomínal na minulom výbore
P. Valent – ja túto rybu neodporúčam
R.Kadnár – je tu nejaký zákon a sme povinný zarybňovať len podľa zarybňovacieho plánu.
Nikto si tu nebude zarybňovať ako bude chcieť a po svojom.

I.Bočev – bohužiaľ, máme ho už tam, ale teraz musíme zistiť či nám pasuje, nepasuje ak nie
tak ho bude treba vychytať a hotovo
L.Janko – Dušan Chlpek porušil zásady hospodárenia, dostali sme podnet, ktorým sa
zaoberáme, tak isto sa zaoberáme aj tým jeseterom, konal v rozpore, objednával ryby, ďalej
nemal oprávnenie aby chodil na úrad, myslel som, že tu dnes bude a odovzdám mu to ale
budeme to musieť poslať poštou
P.Lím – môžeme 6.6.2020 na Morave zorganizovať nočné preteky
M.Cích – je možné, že to bude spustené, iný to majú
M.Cabadaj – máme 52 členov RS a RS nefunguje, mali sme stretnutie s predsedami aby dali
zoznam kto nefunguje a dostal som od troch a to je málo. Ak si pozrieme čísla tak to je stále
o tých desiatich členoch RS. Zbytočne platíme poistky a aký to má význam.
P. Valent- každá odbočka by mala mať aspoň dvoch troch ľudí ktorý budú fungovať a musíme
sa tomu venovať a vychovať si tých ľudí.
M.Cabadaj – som v kontakte s niektorými členmi RS ale napríklad proste predseda RS VpM
nefunguje
A.Miskolci – za seba, ja som chodil február, marec 20krát na kontrolách ale pri pandémii som
bol raz, som v ohrozenej skupine a nechcel som riskovať
I.Bočev – tento rok sme kupovali krmivo pre odchov zubáčieho poteru, myslím si, že nastala
doba, tak aby sme si vychovali kvalitnú rybu, napríklad na jeseň by sme si prikrmovali a aby
sme si ju pripravovali rybu na prezimovanie. Nájdime klúč zakúpenia krmiva pre celú MsO ako
by to malo byť aby sme sa na tej kúpe všetci podieľali a nie brať len vtedy keď to kúpime zo
spoločného
R. Kadnár – v Žiline sa urobí kontrakt na celý rok s nejakým družstvom a predbežne sa to
vyskladňuje, môžeme ísť takouto cestou.
P. Valent – v letných mesiacoch od júla do septembra je riziko aby sa to prikrmovalo len
v prípade ak je dlhá jar a na jeseň by som len opatrne aby sa prikrmovalo.
R. Kadnár – do budúceho výboru treba zohnať nejakého dodávateľa tak aby sme ho mali
niekde na blízku, napríklad tak 20q obilia
V. Dosedla – bol zaplatený nájom za Vachálkov rybník, ak nebol treba aby to bolo zaplatené.
Ďalej máme 6.6.2020 detské rybárske preteky ale na Vachálkovom rybníku nemáme rybua
niečo by sme potrebovali, môžeme aj po vlastne línii si tam dať rybu
P. Valent – K2 by mala prísť budúci týždeň a ak si zoženiete tak si ju tam dajte ale pozor aby
sa nám nestalo to čo v minulosti
V.Dosedla – žiadam o navýšenie sumy na zakúpenie cien pre deti za 200€, viem že tá sume
bola v minulosti podstatne nižšia.
R.Kadnár – dávam hlasovať o predloženom návrhu V.Dosedlu.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
Z. Uherková – žiadam aby do zápisnice z minulého výboru bolo doplnený incident D.Chlpeka,
ktorý napadol R.Kadnára
T.Bukovský – som s Robom rozprával a podal podnet na DK tak som to nerozmazával v
zápisnici ale doplním a pošlem opravené.
L. Janko – došla na nás sťažnosť, Michal Cích za nás prebral poštu, treba všetko čo príde aby
bolo zaznamenané čo preberieme aby sme o tom vedeli, kedy bolo prijaté, kto to prijal a pod.
Je to sťažnosť Luboša Valenta zo Zohoru, 29.7.2019 nebol osvetlený, išlo to do Žiliny a potom
sme to dostali my. Dostal 165€ pokutu nakoľko je pravidelne riešený, každý rok. Ale podal na
nás sťažnosť.

R. Kadnár – ak to podpísal na DK a neodvolal sa tak nie je čo riešiť. Treba aby sme pripravili
odpoveď.
L. Janko – Marek Cabadaj ty nemáš žiadne hlásenia
M. Cabadaj – mám hlásenia, aby sa ale nejaké veci nestratili ako v minulosti, nakoľko sa mala
meniť DK tak som si ich zatiaľ nechal
L. Janko – čo sa týka odovzdania treba to odovzdať čo najrýchlejšie a už je všetko
zaznamenávané takže sa nič nestratí. P.Valová to zaznačí a bude to v úložisku na disku a bude
to v šanóne, a plň si svoje povinnosti, aby toho nebolo potom veľa.
M. Cabadaj – previnenia sa strácali a už tu bolo také divadlo Zvaru a Janka. A poprosím Ťa
nebudúci výbor aby sme mali zoznam vyriešených previnení aby sme si to spárovali, lebo
mám pocit , že tam sú nejasnosti
M. Sloboda – treba aby sa stanovila suma paušálna na jeden rok na hotovostné výdaje, aby
sme mali v tom poriadok a nie podľa hektárovej rozlohy. Napríklad 500€ na hotovostné
výdajea hotovo, kto si minie, nech požiada o ďalší príspevok t na výbore.
T. Bukovský – na poslednom výbore ste pre ObO odsúhlasili kúpu krovinorezu, tak by sme
potrebovali zálohu 700€ a išlo by to z pokút za neodpracované brigády.
R.Kadnár – dávam hlasovať o zálohu vo výške 700€ pre ObO Malacky na krovinorez.
Hlasovanie: ZA- 16 PROTI- 0 ZDRŽAL SA- 0
P.Valent – Robo Kadnár ma poveril aby som zakúpil jednu tabulu na označenie revíru
a potom by sme to zakúpili plošne, s tým, že pomocný hospodári by dali počty koľko kde
potrebujú
R. Kadnár – dávam hlasovať o návrhu K.Chmelu a to o predĺžení termínu na zaplatenie
členskej známky do 30.6.2020.
Nikto iný sa do diskusie neprihlásil, tak predseda prítomným poďakoval a rokovanie výboru
MsO Záhorie ukončil.

Ďalší výbor je naplánovaný na stredu 10.6.2020 o 18:00 v Zohore.

Zapísal:

Tomáš Bukovský
tajomník MsO SRZ Záhorie

Ing. Róbert Kadnár
predseda MsO SRZ Záhorie

