
Odpovede na otázky Rybárskej obce na základe správy 

Kontrolnej komisie 

 

Ekonomického charakteru: 

 

Odpoveď: vysvetlí účtovníčka na MK. 

 

Odpoveď: Podľa zarybňovacích kariet je to v poriadku, keď tento problém nastal v roku 

2016 prečo kontrolná komisia s tým neprišla v roku 2017. 

 

Odpoveď: vysvetlí účtovníčka na MK 

Otázka č.  4 – neexistuje, respektíve nebola predložená 

 

Odpoveď: Keďže to bolo v roku 2014-2015 je dnes ťažko povedať kto doniesol doklady. 

Otázka však znie keďže je to vec stará viac ako tri roky, prečo kontrolná komisia nekonala 

hneď ako zistila tento problém, pripomínajúc, že predseda kontrolnej komisie o tomto 

probléme vedel hneď od začiatku, ale KK to účelovo až pred voľbami v roku 2018 

 

Odpoveď: V tejto oblasti prebieha vyšetrovanie, zvažuje sa podanie trestného oznámenia.  



 

Odpoveď: Odpoveď na to nájdete v správe KK Rady Žilina  

 

Odpoveď: Výbor MsO Košice 

 

Odpoveď: Súčasné náklady na externú účtovníčku sú v rovnakej výške ako na účtovníčky, 

ktoré boli u nás zamestnané v predchádzajúcom období.  V každej oblasti sú ľudia, ktorí sú 

ochotní pracovať pod cenu, priemernú cenu a nadštandard. Nestotožňujeme sa 

s tvrdeniami, že výška mzdy je premrštená. V minulosti nikto nespochybňoval výšku mzdy 

našich účtovníčok, preto sme mali za to, že je to primeraná suma aj pre externú 

účtovníčku. Okrem spomenutého účtovníčka zabezpečuje aj iné činnosti ako účtovanie. Jej 

pracovný fond je 40 hodín týždenne.  

 

Odpoveď: Tajomník z hľadiska operatívy má na starosti riadenie a organizáciu rybodomu. 

V minulosti nikto nespochybňoval jeho právomoci čo sa týka personálnych zmien, o výške 

platu a odmien rozhodovalo predsedníctvo, respektíve výbor. 

 

Odpoveď: Odvod za polovenia SRZ Rada bol vo výške 104 759 Eur, ak odpočítame túto 

sumu od sumy 290 000 Eur, mali by sme zarybniť iba vo výške 185 241, pričom mi sme túto 

sumu prekročili o 31 759 Eur, keďže sme zarybnili vo výške 217 000 Eur, to znamená že sme 

zarybnili o 31 759 Eur viac ako sme mali podľa uvedenej otázky.  

 

Odpoveď: Na VČS v roku 2017 bol ohlásený zámer realizácie web stránky, členovia 

rybárskej obce sa mohli k tvorbe vyjadriť, pár požiadaviek od členov prišlo a tie boli podľa 

možností zakomponované do analýzy, ktorá bola zahrnutá ako požiadavka na vytvorenie 

príslušnej web stránky. Na vytvorenie web stránky bol vykonaný riadny prieskum trhu, 

v ktorom bola vybratá ponuka s najnižšou sumou na realizáciu predmetného diela. 



O výbere ponuky rozhodol výbor. Stránka po zrealizovaní bola riadne testovaná, oficiálna 

prevádzka sa spustila na prelome november/december 2017, kde počas decembra 

a januára sa ladili veci na stránke, vrátane kozmetických a gramatických chýb. Jednotlivé 

chyby boli nahlasované aj členmi rybárskej obce.  V momente keď sme boli upozornení na 

„obsahovú chybu v kontakte“ bola opravená. Do dnešného dňa stránka obsahuje celkovo 

60 článkov s rôznymi audio-vizuálnymi, obrazovými a dokumentovými prílohami, vrátane 

diskusií.  

Organizačného charakteru 

 

Odpoveď: Tajomník o tejto skutočnosti nevedel, je zarážajúce,  že osoby, ktoré o tom 

vedeli túto skutočnosť neoznámili tajomníkovi aby vedel, daný problém operatívne riešiť.  

 

 

Odpoveď: Všetky transakcie, súvisiace s predajom povolení sú realizované bezhotovostne, 

preto považujeme tvrdenie že tento sľub nebol splnený za účelové zavádzanie 

 

Odpoveď: GPS systémy boli riadne namontované, preto tvrdenie že tento sľub nebol 

splnený považujeme za účelové zavádzanie. 

 

Odpoveď: Všetci členovia, ktorí sa mali zúčastniť pri zarybňovaní o ňom vedeli, vrátane 

predsedu kontrolnej komisie. Prečo  sa niekedy zúčastnili a inokedy nie je otázka na nich. 

Možno je to aj chyba spôsobu práce KK. 

 

Odpoveď: Je zabezpečená, treba si uvedomiť však fakt, že narábame ročne s približne 

25 000 ks známok, a zároveň je potrebné zohľadniť ľudský faktor, kde môže dôjsť k omylu, 

keďže známky vyzerajú podobne.  

 



 

 

Odpoveď: Operatívne sa tento sľub nedá vykonať, keďže pri výberovom  konaní je 

potrebné dodržať určité právne lehoty a samotné výberové konanie je možné aj právne 

pozastaviť či napadnúť, čo by spôsobilo odklad nákupu rýb a v konečnom dôsledku by na 

to doplatila rybárska obec. Výšku cien a množstvo rýb nikto v minulosti nikdy nenapadol.  

 

Odpoveď: Od vzniku stránky v decembri 2017 sú na stránke zverejňované všetky potrebné 

dokumenty. V súčasnosti je tam približne 60 dokumentov s rôznymi audio-vizuálnymi, 

obrazovými a dokumentovými prílohami, vrátane diskusií. K starej stránke mal prístup iba 

p. Fečko, prečo tam nezverejňoval dokumenty to je otázka na neho. 

 

Odpoveď: Tajomník nikdy s peniazmi ako samostatná osoba nerobil. Hospodár riadi 

hospodársku skupinu a rybaŕsku stráž riadi Vedúci rybárskej stráže. 

 

Odpoveď: Aj napriek tomu, že zápisnice boli odcudzené z kancelárie MsO Košice, existujú  

kópie všetkých zápisníc. Keďže sme chceli zistiť, kto ich ukradol, rozšírili sme informáciu, že 

zápisnice nemáme. Obsah ukradnutých zápisníc sa postupne začal zverejňovať na rôznych 

webstránkach a sociálnej sieti.  Pri kreovaní výboru bola dohoda, že všetku „papierovú“ 

agendu bude výkonavať p. Fečko, čo z počiatku aj robil.  

 

Odpoveď: Pokiaľ druhý štatutár, mal výhrady k predmetným zmluvám ktoré nie sú 

v rozpore s dobrými mravmi a poslúžili pre dobro organizácie, prečo uvedené zmluvy 

dotknutý štatutár, poprípade niekto iný z výboru, alebo z kontrolnej komisie nenapadol. 

 


