
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 17.09.2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1./    Zasadnutie P OPK otvoril a viedol Ing. Róbert Zdechovan, PhD., predseda OPK 

s nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení zo zasadnutia P – OPK 24.06.2015 

3. Správa o vykonaných lesných skúškach malých plemien, farbiarskych skúškach 

duričov a farbiarskych skúškach malých plemien 

4. Správa o priebehu I. praktického výcviku kandidátov ročníka 2015/16 

5. Informatívna správa  o zabezpečení rekonštrukčných prác na budove RgO SPZ 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Ukončenie  

Predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan, PhD. otvoril zasadnutie P OPK a navrhol na 

schválenie predstavenstvu overovateľov zápisnice pána Róberta Kováča a Ing. Štefana 

Manku. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Milana Timára a Ing. Vojtecha Farkašovského. 

Navrhnutí členovia boli predstavenstvom schválení. 

2./  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 24.06.2015 

 

 Správu predniesol Ing. František Szőllős, ktorá je písomne spracovaná a priložená 

k prvopisu zápisnice. 

 

3./  Správu o vykonaných farbiarskych skúškach duričov, ktoré sa konali 27.06.2015 v areáli 

strelnice v Gemerskej Hôrke predniesol pán Ján Piljan predseda kynologickej komisie. Na 

skúšky bolo prihlásených 9 psov a skúšok sa zúčastnilo 9 psov, z čoho skúšky v I. cene 

absolvoval 1 pes a 8 skončilo v II. cene.  Rozhodcovia konštatovali veľmi dobrú pripravenosť 

na tieto skúšky. 

Ďalej informoval o lesných skúškach malých plemien, ktoré sa konali 28.06.2015 v areáli 

strelnice v Gemerskej Hôrke. Na skúšky bolo prihlásených 8 psov a skúšok sa zúčastnilo 8 

psov, z čoho skúšky v I. cene absolvovalo 5 psov a 3 skončili v II. cene. Rozhodcovia aj na 

týchto skúškach konštatovali veľmi dobrú pripravenosť psov 



Informoval P OPK aj o farbiarskych skúškach malých plemien, ktoré sa konali dňa 05.09.2015 

taktiež v areáli strelnice v Gemerskej Hôrke.  Bolo prihlásených 9 psov , ktoré sa aj skúšok 

zúčastnili. Skúšky boli mimoriadne úspešné, keď až na jedného psa všetky končili I. cenou. 

Pán Piljan  znova vyjadril nespokojnosť s nízkou účasťou  psov  z našich PZ. 

 

4./ Správu o I. praktickom výcviku kandidátov v ročníku 2015/16 predniesol Ing. František 

Szőllős nakoľko predseda streleckej komisie Bc. Gabriel Borzy nebol prítomný na zasadnutí. 

Na praktickom výcviku bolo prítomných 32 uchádzačov. 7 kandidátov  ospravedlnilo svoju 

neprítomnosť prácou v zahraničí. Všetci zúčastnení úspešne absolvovali prvý strelecký výcvik, 

kde absolvovali cvičenia v streľbe a zaobchádzaní s poľovníckymi zbraňami, a to brokovou 

poľovníckou a guľovou poľovníckou zbraňou.  

 

5./ Informatívnu správu o zabezpečení rekonštrukčných prác na budove RgO SPZ predniesol 

Ing. Szőllős. Informoval o ponukách na výmenu okien I. poschodia a podkrovia. Boli doručené 

štyri ponuky, z ktorých bola vybratá ponuka s cenou  5 016,70 € od dodávateľa ELaRK, s.r.o. 

Revúca. Ďalšie tri ponuky sa pohybovali od 7 934,40,- do 8 633,02,-€. 

 

6./  V rôznom vystúpil Ing. Szőllős s návrhom, aby kancelária OPK zabezpečovala značky na 

označovanie ulovenej zveri, povolenky na lov zveri, knihy návštev a ďalšie písomnosti pre PZ 

v rámci našej OPK.  

Ďalej požiadal predstavenstvo o schválenie zmeny služieb z cyklu od stredy do stredy na 

kalendárne týždne. 

Ing. Štefan Manko navrhol, aby sa pripravil stručný popis prác na rekonštrukciu budovy ako 

aj areálu strelnice, aby sme mohli požiadať SPK o dotáciu v rámci Fondu pre rozvoj 

a zveľaďovanie poľovníctva. 

Ing. Vojtech Farkašovský, predseda ekonomickej komisie  podal informáciu o finančnom 

plnení (náklady) a čiastočné dokladovanie čerpania jednotlivými komisiami, ktoré postupne 

sa zdokonaľuje. Podvojné účtovníctvo od 5.8.2015 zmluvne zabezpečuje fi. Compact, s.r.o. 

Rožňava. 

 

7./ V diskusii sa prihlásil p. Piljan, ktorý informoval predstavenstvo o napojení sa budovy RgO 

SPZ na verejný vodovod. Vodomer je umiestnený v šachte, kde sa nachádza hlavný uzáver 

a odber vody na I. poschodí pre potreby SPZ a OPK bude zabezpečený podružným meraním 

s inštaláciou vodomeru na stupačke z prízemia. Elektrika, ktorá sa bude dodávať do 

priestorov reštaurácie sa taktiež bude evidovať na podružnom meracom zariadení, ktoré je 

už zapojené do systému. Upozornil na skutočnosť, že je potrebné v zmysle nájomnej zmluvy 

zabezpečiť odber vody a elektriny priamo OPK a nie prostredníctvom RgO SPZ. 

Ing. Zdechovan, PhD. navrhol, aby sa vytvorila komisia, ktorá by pripravila nájomnú zmluvu 

na prenájom pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupského úradu v Rožňave. 

Pán Róbert Kováč, podpredseda OPK pozval členov  predstavenstva na odhalenie pomníka 

zosnulým poľovníkom zo Silice, ktoré sa uskutoční 19.09.2015 na cintoríne v Silici.   



Ing. Szőllős navrhol, aby najbližšie zasadnutie predstavenstva sa uskutočnilo 21.10.2015, 

nakoľko v mesiaci november sa má uskutočniť konferencia OPK.  

 

8./ V ďalšom bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu zápisnice 

 

9./ Zasadnutie predstavenstva OPK ukončil predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan, PhD. 

a poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť. 

 

 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Štefan Manko 

                                       Róbert Kováč    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha zápisnice 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

zo zasadnutia P OPK, ktoré sa konalo dňa 17.09.2015 

 

 

Predstavenstvo OPK Rožňava 

1./ berie na vedomie 

a/ správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK 24.06.2015 

b/ správu o vykonaných lesných skúškach malých plemien, farbiarskych skúškach duričov 

a farbiarskych skúškach malých plemien 

c/ správu o I. praktickom výcviku kandidátov ročníka 2015/16 

d/ informatívnu správu o zabezpečení rekonštrukčných prác na budove RgO SPZ 

e/ informatívnu správu o napojení budovy RgO SPZ na verejný vodovod a podružné meranie 

elektriny pre reštauráciu 

f/ správu predsedu ekonomickej komisie o finančnom plnení rozpočtu 

d/ pozvanie členov predstavenstva na odhalenie pomníka zosnulým poľovníkom v Silici 

2./ schvaľuje 

 

a/ program zasadnutia P OPK   

b/ najnižšiu cenovú ponuku zo štyroch predložených ponúk na výmenu okien na I. poschodí 

a podkroví budovy RgO SPZ 

c/ riešenie vykurovania kancelárskych priestorov a zasadačky tepelným čerpadlom – ponuka 

dodávky a montáže vypracovaná fy. Energocom plus, s.r.o. Košice 

 

d/ návrh na zabezpečenie značiek na ulovenú zver, povoleniek na lov a ostatných písomných 

materiálov pre jednotlivé PZ prostredníctvom kancelárie OPK 

 

e/ zmenu služieb v kancelárii OPK z cyklu od stredy do stredy na kalendárny týždeň 

 

f/ termín zasadnutia P OPK v mesiaci október 

 

 



3./ ukladá 

a/ komisii, v zložení: Ing. Róbert Zdechovan, PhD., Róbert Kováč, Ing. František Szőllős, JUDr. 

Ján Gallo, JUDr. Ivan Gallo, Ján Piljan pripraviť návrh zmluvy o prenájme pozemkov pod 

areálom Strelnice Rožňava s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupským úradom v Rožňave. 

   Zodp.: vyššie uvedená komisia                                                        Termín: 31.10.2015 

b/ pripraviť rozsah prác na rekonštrukciu strelíšť, aby sa mohol pripraviť rozpočet, ktorý 

bude tvoriť prílohu žiadosti o pridelenie dotácií z Fondu pre rozvoj a zveľaďovanie 

poľovníctva. 

   Zodp.: kancelária OPK, predseda streleckej komisie                       Termín: 20.10.2015 

c/ v zmysle nájomnej zmluvy previesť odber vody z verejného vodovodu a elektriny z RgO 

SPZ na OPK 

   Zodp.: kancelária OPK                                                                      Termín: 31.10.2015          

 

  

 

 

 


