
Správa o spočnosti Ryboprodukt s.r.o. za rok 2017 

V roku 2017 sa konali Valné zhromaždenia 

riadne 10.5. 2017 

Schválilo výročnú správu konateľov za rok 2016, výsledky hospodárenia 

spoločnosti za rok 2016, individuálnu účtovnú uzávierku za rok 2016 - Zisk 

spoločnosti vo výške 2.741,12 po zdanení. Zobralo na vedomie správu dozornej 

rady.  Schválilo odmeny konateľom 26,56 E mesačne Brutto, predseda DR. 180 

E ročne Brutto   a traja členovia DR spolu 420 E ročne Brutto. Schválilo 

podnikateľský zámer a výrobno finančný plán. Schválilo uskutočniť prenájom 

rybníkov okrem R6. 

mimoriadne 21. 11 2017  

MVZ zobralo na vedomie správu konateľov o zlej  ekonomickej situácií 

v Ryboprodukte. Riešenie nesplnených zmluvných dodávok rýb v objeme 84 q 

kaprov, v hodnote cca 17.000 Euro. Príčiny enormné sucho, nedostatok vody, 

veľký počet rybo žravých vtákov. VZ odsúhlasilo odstúpenie konateľa Ladislava 

Danielika k 31. 12. 2017. 

V roku 2017 bol splatený kontokorentný úver v banke Dexia vo výške 15.000 

Euro. 

mimoriadne 12. 12. 2017 

Zobralo na vedomie správu konateľov o aktuálnej situácií v Ryboprodukte s.r.o.  

Odvolalo na vlastnú žiadosť predsedu DR, RNDr. Antona Dinku. Schválilo od 1.1. 

2018 za konateľa Ryboproduktu s.r.o Mgr. Jozefa Lašáka a za člena dozornej 

rady Zdenka Hladíka 

 

V roku 2017 bola nasadená kvalitné násady Rybník bol ozdravený vyzimovaním. 

Problémom bolo veľké sucho a nedostatok vody. Tiež čistička odpadových vôd 

bola opravovaná, takže nemohla dodávať vodu do rybníkov.  Tiež bol 

problémom veľký počet rybo žravých vtákov a veľké plytčiny. Po dôslednom 

sledovaní kvality vody, nasadení prekysličovačov pri niekedy skoro až nulovom 

stave kyslíka sa pri výlove zistilo, že chýba 84 q rýb na vykrytie zazmluvneného 



a zaplateného zarybnenia pre odoberajúce organizácie.  Na základe vyhlásenia 

MO SRZ Skalica, že nechce znášať riziká spojené s činnosťou Ryboprodukt, že ho 

zrušia alebo dajú do prenájmu, sa prihlásili záujemcovia o prenájom. Po 

rokovaniach medzi  vlastníkmi Rybárstva  S&B Dunajská Streda a majiteľmi 

organizácií vlastniaci Ryboproduktu primátorom mesta Skalica Ing. Ľudovítom 

Barátom a predsedom MO SRZ Skalica p. Antonom Motúzom bola podpísaná 

konateľmi p. Ladislavom Danielikom a Mgr. Ľudovítom Košíkom v júli 2017 

zmluva o prenájme od 1. januára 2018. Noví nájomcovia sú v rybárstve 

odborne vzdelaní, vyvíjajú obchodnú činnosť s rybami a zmluvne sa zaviazali, že 

budú udržiavať v poriadku areál skalických rybníkov, udržia v prevádzke všetky 

činnosti, z ktorých mali prospech všetci občania Skalice a návštevníci rybníkov. 

Čo sa aj v prvom roku existencie nájmu potvrdilo. 

V závere roku 2017 nájomcovia vykryli chýbajúcich 84 q kaprov na dodávky 

zazmluvneným organizáciám. Navrhnutým riešením bolo, že Ryboprodukt im 

poskytne zásoby násady kaprov na jar v roku 2018, k čomu pre záujem o tieto 

zásoby zo strany MO SRZ neprišlo. Zvyšok financií by sa pokryl dohodnutým 

znížením nájmu.   

Záver roku 2017 Ryboprodukt prežil z malo predaja rýb a vianočného  predaja. 

Boli zaplatené prevádzkové náklady na výlov, doprava na výlov, výplaty 

zamestnancom, odvody, zálohy na elektriku, vedenie účtovníctva, daň 

z motorových vozidiel, odmeny Dozornej rade a ďalšie záväzky. Na účte zostalo 

870,- Euro a 19,74 Euro v pokladni.  

Podľa účtovnej uzávierky za rok 2017 skončil Ryboprodukt s.r.o. so stratou 

16.697,- Euro protihodnotou  tejto straty boli zazimované zásoby násady rýb 

a splatenie niekoľkoročného  úveru vo výške 15.000,- Euro. 


