
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia P OPK Rožňava, zo dňa 28.01.2015 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

s nasledovným programom: 

1./ Otvorenie 

2./ Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia P OPK 

3./ Návrh rozpočtu na rok 2015 

4./ Príprava I. poľovníckeho plesu OPK 

5./ Rôzne 

6./ Diskusia 

7./ Návrh na uznesenie 

8./ Ukončenie 

Overovatelia zápisnice: Bc.  Gabriel Borzy 

                                           Ján Piljan 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

 

Predseda OPK doporučil, aby program zasadnutia bol pozmenený, nakoľko na 

zasadnutie predstavenstva boli prizvaní Ing. Štefan Zubriczký,  riaditeľ OLZ Rožňava a Mgr. 

Tibor Tóth, vedúci oddelenia dokladov OR PZ Rožňava. 

Mgr. Tibor Tóth informoval predstavenstvo so situáciou a stavom strelnice 

a upozornil na zabezpečenie potrebných opatrení na bezchybné prevádzkovanie strelnice. 

Nakoľko areál strelnice spravuje RgO SPZ bude potrebné v krátkej dobe riešiť zistené 

nedostatky v súčinnosti s SPZ. 

V ďalšom bode sa riešila príprava I. poľovníckeho plesu OPK, ktorá sa organizuje 

v spolupráci s Lesmi SR. OLZ Rožňava. Pán Róbert Kováč, podpredseda OPK informoval 



predstavenstvo ako sú  zabezpečené priestory, hudba a ďalšie podrobnosti týkajúce sa 

organizovania plesu.  Sála, kde sa bude konať ples (Radnica Rožňava) má kapacitu 130 miest, 

z čoho 80  miest obsadí OPK a 50 OLZ Rožňava. Ing. Zubriczký, riaditeľ OLZ Rožňava  vo 

svojom vystúpení navrhol, aby ceny do tomboly boli rozdelené ako hlavné (prvé tri ceny) 

a ďalšie, keď ich bude viac, tak ich spájať do spoločných cien. P. Kováč požiadal členov 

predstavenstva, aby v rámci svojich PZ informovali o konaní plesu a požiadal 

o sponzorovanie plesu, resp. ceny do tomboly.   

Overovatelia zápisnice: Bc.  Gabriel Borzy 

                                           Ján Piljan 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

 

2./ Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia P OPK, 11.12.2014 

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

k prvopisu zápisnice. 

3./ Návrh rozpočtu sa neprejednal pre neúčasť Ing. Štefana Görgeiho, predsedu ekonomickej 

komisie 

 4./ Tento bod bol prejednaný pred bodom č.2 

5./V rôznom predseda OPK Ing. Zdechovan, PhD. informoval prítomných o organizovaní 

skúšok poľovníckej stráže v dňoch 05.02. 06.02.2015. Skúšky sa budú konať v zasadacej 

miestnosti RgO SPZ na Strelnici vždy o 16:00 hod. s nasledovným programom. Od 16:00 hod. 

do 18:00 hod. sa vykoná krátke školenie, ktoré zabezpečí OÚ Rožňava, Pozemkový a lesný 

odbor v súčinnosti s OPK apo školení sa vykonajú skúšky formou testov. 

V ďalšom informoval o zabezpečení priestorov na organizovanie CHPT 2015 v Kultúrnom 

dome v Štítniku. Taktiež upozornil na nezáujem zo strany PZ o organizovanie CHPT a navrhol, 

aby z prostriedkov FRaZP boli vyčlenené finančné prostriedky pre konkrétne PZ, ktoré túto 

akciu bude organizovať. Výška dotácie bude rôzna, môže sa určiť len po posúdení 

jednotlivých špecifík, ktoré organizátor môže ponúknuť a zabezpečiť.  

6./ V diskusii vystúpil p. Ján Piljan, predseda kynologickej komisie a informoval prítomných 

o finančných nákladoch na kynologické akcie organizovaných v rámci iných OPK. Náklady sa 

pohybujú približne v takej výške ako je to v našej OPK. Za niektoré podujatia sa platí viac a za 

niektoré zasa menej, ale sú to nepatrné rozdiely. V ďalšom informoval o jednaní so 

zástupcami OPK Revúca, ktorí podporili myšlienku organizovať kynologické podujatia 

spoločne, s patričnou refundáciou nákladov. Ing. Neubauer sa informoval, ako je to so 

Stanovami SPZ a OPK, pripomenul, že členská základňa je málo informovaná 

o kompetenciách OPK a SPZ . JUDr. Ivan Gallo vo svojom príspevku podal informáciu o stave 



pri riešení disciplinárnych priestupkov za nesprávne ulovenú trofejovú zver v poľ. sezóne 

2013/14. 

7./ Bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu zápisnice 

8./ Zasadnutie P OPK ukončil predseda OPK Ing. Róbert Zdechovan, PhD. a poďakoval 

prítomným za ich aktívnu účasť. 

Zapisovateľ: Ing. František Szőllős 

Overovatelia: Bc. Gabriel Borzy 

                          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 28.01.2015 

 

 

Predstavenstvo  OPK Rožňava 

1./ berie na vedomie 

a/ informatívnu správu Mgr. Tibora Tótha o stave strelnice a o opatreniach na zabezpečenie 

vyhovujúcej prevádzky strelnice 

b/ informatívnu správu p. Róberta Kováča a Ing. Štefana Zubriczkého, riaditeľa OLZ Rožňava 

o príprave I. poľovníckeho plesu OPK 

c/správu o  kontrole plnenia uznesení z ostatného zasadnutia P OPK 

d/ informatívnu správu predsedu OPK o konaní CHPT v Štítniku 

e/ informatívnu správu p. Jána Piljana predsedu kynologickej komisie o finančných nákladoch 

na konanie kynologických podujatí 

f/ informatívnu správu predsedu ODK, JUDr. Ivana Gallu o prejednaní disciplinárnych 

priestupkov za nesprávne ulovenú trofejovú zver v poľ. sezóne 2013/14. 

 

 

2./ schvaľuje 

a/ vstupné na I. poľovnícky ples OPK vo výške 30,-€  

b/ návrh na finančnú dotáciu z FRaZP organizátorovi (PZ) chovateľskej prehliadky 

 

3./ ukladá 

a/ pripraviť návrh rozpočtu za OPK na rok 2015 

                Zodp.: predseda ekonomickej komisie                                   Termín : 10.02.2015 

b/ prejednať na zasadnutí rady RgO SPZ nedostatky ohľadom prevádzkovania strelnice 

                Zodp.: Bc. Gabriel Borzy, predseda streleckej komisie         Termín: 19.02.2015 



c/ členom P OPK, aby v rámci svojich PZ požiadali o sponzorstvo plesu resp. ceny do tomboly 

               Zodp.: členovia predstavenstva OPK                                         Termín: 12.02.2015 

d/ oznámiť užívateľom PR, ktorí prihlásili svojich členov na funkciu poľov. Stráže konanie 

školenia a skúšok v dňoch 5.2. a 6.2.2015 v zasadačke RgO SPZ na Strelnici. Ďalej, aby 

požiadali užívateľov PR v obvode OPK Rožňava, aby kancelárii OPK oznámili miesto a termín 

konania VČS   

                 Zodp.: kancelária OPK                                                               Termín: 30.02.2015 

e/ delegovať na VČS členov predstavenstva OPK a predsedov ODR a ODK   

                Zodp.: predseda OPK                                                                 Termín: konanie VČS 

f/ prejednať s predsedom RgO SPZ prenájom Strelnice a doriešiť správcovstvo areálu 

strelnice 

                Zodp.: predseda OPK                                                                  Termín:15.02.2015  

 

 

 


