
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 23.11.2015 

 

 

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 21.10.2015 

3. Príprava konferencie OPK 

4. Prejednanie návrhu rozpočtu OPK na rok 2016 

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 Jána Piljana. Do 

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

členovia boli predstavenstvom schválení. 

2./  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 21.10.2015 

 

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

k prvopisu zápisnice. 

K plneniu uznesenia č. 81/2015 sa vyjadril predseda streleckej komisie Bc. Gabriel Borzy, 

ktorý informoval predstavenstvo, že on nie je kompetentný na spracovanie projektu na 

technické riešenie strelnice. Toto uznesenie bolo podrobne prejednané záverom čoho bolo, 

že pán  Borzy zabezpečí odborne spôsobilú osobu z oblasti balistiky a posudzovania strelníc. 

Kontakt na oprávnenú osobu poskytne Ing. Timár.    

 

3./  Správu o príprave konferencie OPK Rožňava predniesol Ing. Szőllős. Predstavenstvo 

schválilo pracovné predsedníctvo na vedenie konferencie. JUDr. Ján Gallo navrhol, aby  

konferencia  schválila nájomné zmluvy uzavreté medzi OPK a RgO SPZ ako aj čerpanie väčších 

finančných prostriedkov na údržbu budovy (výmena okien a vchodových dverí).  

  



4./ Správu o čerpaní finančných prostriedkov k 30.10.2015  a návrh finančného rozpočtu 

predniesol Ing. Vojtech Farkašovský. V tabuľkovej forme predložil čerpanie v jednotlivých 

položkách už aj podľa jednotlivých komisií. V ďalšom pristúpil k pripomienkovaniu návrhu 

rozpočtu na rok 2016. Všetci členovia predstavenstva obdržali v tabuľkovej forme návrh 

rozpočtu.  Konkrétne sa prejednávala každá položka ako v nákladovej tak aj vo výnosovej 

časti. Boli akceptované pripomienky každého člena predstavenstva a zmeny zaznamenávané 

do tabuliek. Po vznesení všetkých požiadaviek a argumentov bol návrh rozpočtu spracovaný 

v takej podobe v akej bude predložený na schválenie delegátom konferencie.   

5./ V rôznom pán Piljan informoval predstavenstvo ako je riešené podružné meranie  

elektriny a vody pre reštauráciu na prízemí. JUDr. Ján Gallo upozornil na skutočnosť, že 

odber elektriny a vody nebol v zmluve o prenájom priestorov na prízemí zdokumentovaný. 

Navrhol, aby sa spracoval dodatok k tejto zmluve, v ktorom sa dopracuje systém uhrádzania 

spomínaných médií.  

- JUDr. Ivan Gallo informoval predstavenstvo o príprave plesu už aj s dátumom a miestom 

konania. Ples sa bude konať 22.01.2016 vo veľkej sále Radnice mesta Rožňava. Hudba je 

taktiež zabezpečená a vstupné bude 25,- euro. Navrhol, aby priebeh plesu uvádzala 

profesionálna konferencierka. 

6./  Nakoľko v rôznom sa prejednalo viac pripomienok do diskusie sa už nikto neprihlásil. 

 

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

zápisnice. Predložený návrh bol členmi predstavenstva jednomyseľne schválený. 

 

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. Milan Timár  

 

                                            Ján Piljan   

 

 

 

 



N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

zo zasadnutia P OPK, ktoré sa konalo dňa 23.11.2015 

 

 

Predstavenstvo OPK Rožňava 

1./ berie na vedomie 

a/ správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK 21.10.2015 

b/ správu vedúceho kancelárie o príprave konferencie OPK 

2./ schvaľuje 

 

a/ pracovné predsedníctvo na konferencii OPK v zložení: predseda OPK, podpredseda, 

predseda ODR, predseda ODK a vedúci kancelárie OPK   

b/ návrh rozpočtu OPK na rok 2016 po prejednaných úpravách 

d/ prípravu a konanie Poľovníckeho plesu dňa 22. januára 2016 s výškou vstupu 25,- euro 

a konferencierku plesu 

 

 

3./ ukladá 

a/ zabezpečiť obhliadku strelnice odborne spôsobilou osobou pre vypracovanie balistického 

posudku 

   Zodp.:  Bc. Gabriel Borzy, predseda streleckej komisie                   Termín: 15.12.2015 

b/ vypracovať dodatok k nájomnej zmluve   

   Zodp.: vedúci kancelárie                                                                       Termín: 15.12.2015 

 

 

Návrhová komisia: 

 

Ing. Marcel Lehocký 

Ing. Vojtech Farkašovský 
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