
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 21.10.2015 

 

 

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 17.09.2015 

3. Príprava konferencie OPK 

4. Správa o čerpaní finančných prostriedkov 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Ukončenie  

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

schválenie predstavenstvu overovateľov zápisnice Ing. Milana Timára a Ing. Štefana Manku. 

Do návrhovej komisie navrhol Ing. Marcela Lehockého a Ing. Vojtecha Farkašovského. 

Navrhnutí členovia boli predstavenstvom schválení. 

2./  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 17.09.2015 

 

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

k prvopisu zápisnice. 

Po prečítaní správy predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan, PhD. doplnil plnenie uznesenia 

ohľadom prípravy zmluvy o prenájme areálu strelíšť od Rímskokatolíckej cirkvi. Informoval 

predstavenstvo o jednaní s pánom vikárom Mgr. Mihókom, ktorý dal prísľub na prenájom, 

ale celú záležitosť musí schváliť pán biskup. 

V ďalšom vystúpil Bc. Gabriel Borzy, ktorý informoval predstavenstvo s prácami, ktoré je 

potrebné vykonať v areáli strelnice. Upozornil na technický stav brokovej strelnice 

a možnosti ďalšieho využitia. Strelnica sa momentálne využíva na praktický výcvik kandidátov 

a je potrebné vykonať kompletnú rekonštrukciu tohto areálu aj s presituovaním smeru 

streľby smerom od mesta. Čo sa týka guľových strelíšť tu je potrebné v prvom rade zvýšiť 

zemné valy, vyrúbať suché stromy, opraviť strelecké stanovištia, stanovištia rozhodcov a celý 

areál oplotiť. Bolo navrhnuté, aby za správcov strelnice boli menovaní pracovníci kancelárie 

OPK a to Ing. František Szőllős a Ján Piljan. Funkcia správcu je spojená s ich pracovným 



časom, t.z., že pracovník, ktorý slúži v tom týždni vykonáva aj funkciu správcu strelnice.  Je 

potrebné vypracovať nový prevádzkový poriadok, v ktorom je potrebné uviesť dobu 

využívanie strelnice. Čas na využívanie strelnice musí byť zosúladený s pracovnou dobou 

v kancelárii OPK. V sobotu a v nedeľu sa strelnica môže využívať len na potreby OPK ( prebor, 

kontrolné streľby, resp. praktický výcvik kandidátov), na organizované preteky políciou, 

vojskom alebo športovými klubmi, čo sa vopred oznámi a schváli sa na predstavenstve. 

V sobotu a v nedeľu bude zákaz individuálneho využívania strelnice.   

 

3./  Správu o príprave konferencie OPK Rožňava predniesol Ing. Szőllős. Navrhol, aby sa 

konferencia konala v priestoroch areálu Strelnice (reštaurácia na prízemí) v termíne 

25.11.2015 (streda) so začiatkom o 16:00 hod. Na konferenciu sa prizvú zástupcovia PZ a 

OLZ, ktorí sú užívateľmi poľovných revírov (spolu 40 poľ. revírov), dvaja zástupcovia PZ bez 

poľovného revíru a dvaja zástupcovia fyzických osôb, ktorí nie sú členmi PZ. Predostrel 

program rokovania na konferencii, ktorý prítomní schválili.  

  

4./ Správu o čerpaní finančných prostriedkov k 30.09.2015 predniesol Ing. Vojtech 

Farkašovský. V tabuľkovej forme predložil čerpanie v jednotlivých položkách. K celkovému 

čerpaniu finančných prostriedkov boli vznesené pripomienky, hlavne čo sa týka spotreby 

materiálu a taktiež k nákladom na jednotlivé uskutočnené akcie komisií. Uznieslo sa na tom, 

že na každé zasadnutie P OPK vedúci kancelárie predloží položkovité čerpanie nákladov. 

Konferencia by mala schváliť rozpočet na rok 2016, z toho dôvodu predseda ekonomickej 

komisie Ing. Farkašovský navrhol, aby všetci predsedovia komisií predložili písomne svoje 

návrhy 12.11.2015 na spoločnom zasadnutí predsedov komisií za prítomnosti predsedu OPK, 

predsedu ODR a pracovníkov kancelárie OPK, kde sa pripraví konkrétny návrh rozpočtu na 

rok 2016.    

 

5./ V rôznom Ing. Szőllős. Informoval o postupe prác pri výmene okien I. poschodia 

a podkrovia.  

- JUDr. Ivan Gallo upozornil na potrebu začať s prípravou poľovníckeho plesu t.z. 

zabezpečenie miesta konania a hudbu. Navrhol, aby sa vytvoril organizačný výbor v zložení: 

Ing. Lehocký, Ing. Zdechovan, PhD., JUDr. Ivan Gallo a pán Kováč 

 

6./  V diskusii pán Piljan prečítal mail, ktorý na OPK poslal pán Róbert Drenko, člen PZ 

Plešivecká planina a žiada o radu pri postupe výboru PZ. P OPK potvrdilo správnosť postupu 

výboru. 

 

7./ Ing. Lehocký prečítal návrh na uznesenie zo zasadnutia P OPK, ktorý tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

8./ 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 

                                       Ing. Milan Timár    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

zo zasadnutia P OPK, ktoré sa konalo dňa 21.10.2015 

  

 

Predstavenstvo OPK Rožňava 

1./ berie na vedomie 

a/ správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK 17.09.2015 

b/ informáciu predsedu OPK k plneniu uznesenia č. 67/2015 – prenájom pozemkov pod 

areálom strelnice 

c/ správu predsedu streleckej komisie k plneniu uznesenia č. 68/2015 o potrebe a rozsahu 

rekonštrukcie strelíšť 

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

e/ správu predsedu ekonomickej komisie o finančnom plnení rozpočtu 

2./ schvaľuje 

 

a/ program zasadnutia P OPK, členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   

b/ za správcov strelnice zamestnancov kancelárie OPK v rámci ich pracovných služieb 

d/ konanie konferencie OPK dňa 25.11.2015 v priestoroch budovy RgO SPZ /reštaurácia 

v prízemí/ 

 

e/ návrh programu konferencie s dôrazom na schválenie rozpočtu na rok 2016 

 

f/ usporiadanie poľovníckeho plesu v roku 2016 

 

 

 

 

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 zmlúv o prenájme pozemkov pod 

areálom Strelnice Rožňava so všetkými známymi vlastníkmi pozemkov. 

   Zodp.: vyššie uvedená komisia                                                        Termín: 31.12.2015 



b/ pripraviť návrh technického riešenia strelíšť 50m a 100m v rámci rekonštrukcie strelnice  

   Zodp.: Bc. Gabriel Borzy, predseda streleckej komisie                       Termín: 15.11.2015 

c/ pripraviť správu o príprave poľovníckeho plesu a predložiť na najbližšie zasadnutie P OPK 

   Zodp.: prípravný výbor                                                  Termín: najbližšie zasadnutie P OPK 

d/ predložiť správu kancelárie OPK o čerpaní finančných prostriedkov  

   Zodp.: kancelária OPK                                                  Termín: zasadnutia P OPK         

 

 Návrhová komisia: 

 

Ing. Marcel Lehocký 

Ing. Vojtech Farkašovský 

 

 

 

 

 


