
Zápisnica z Valného zhromaždenia Ryboproduktu s.r.o zo dňa 27.3.2018 
 
 
Prítomní: 
p.Ing.Ľudovít Barát       primátor mesta Skalica 
p.Anton Motúz              predseda MO SRZ Skalica 
p. Gerhard Drinka              člen DR 
p.Zdenek Hladík                 člen DR 
p.PaeDr Alexander Tóth   člen DR 
p.Mgr. Ľudovít košík    konateľ Ryboprodukt s.r.o 
p.Mgr Jozef Lašák        konateľ Ryboprodukt s.r.o 
Ospravedlnený: 
p.Ing. František Kadlečík    člen DR 
 
Konateľ Ryboprodukt s.r.o. Mgr Jozef Lašák otvoril zasadnutie VZ a za predsedu 
VZ navrhol konateľa Ryboprodukt s.r.o Mgr. Ľudovíta Košíka, čo  prítomní 
zástupcovia vlastníkov Ing. Ľudovít Barát a p. Anton Motúz schválili.   Tiež 
schválili navrhnutý program VZ. Konateľ Ľudovít Košík navrhol za zapisovateľa 
Mgr. Jozefa Lašáka, za overovateľov zápisnice PaedDr. Alexandra Tótha a p. 
Gerharda Drinku.  
VZ zobralo na vedomie kontrolu uznesení prijatých  na VZ 10. mája 2017 a MVZ 
21. novembra 2017 a MVZ 12. decembra 2017. 
VZ schválilo správu konateľov za rok 2017 v predloženom znení. 
VZ schválilo výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2017. 
VZ schválilo účtovnú uzávierku za rok 2017 a stratu spoločnosti za rok 2017, 16 
697 previesť do  straty z predchádzajúcich období /riadok 99 účtovnej 
uzávierky/ 
VZ zobralo na vedomie správu dozornej rady prednesenú PaedDr. Alexandrom 
Tóthom. 
VZ schválilo odmeny konateľom vo výške 39,- Euro brutto mesačne 
a predsedovi DR 180,- Euro ročne a trom členom DR 420,-  to je spolu 600,- 
Euro brutto ročne. 
V diskusii predseda MO SRZ p. Anton Motúz konštatoval, že súčasná situácia 
v Ryboprodukt s.r.o. nie je jednoduchá a majitelia ju musia riešiť. Prenájom 
Ryboproduktu s.r.o. znížil riziká vysokých strát z neúrody pri produkcií rýb 
a činnosti, ktoré zabezpečoval Ryboprodukt s.r.o. včítane bufetu a údržby 
areálu skalických rybníkov by mali zostať zachované, no komplikuje situáciu 
členom MO SRZ, ktorí doteraz využívali dvor Ryboproduktu s.r.o. teraz majú 
záujem si vybudovať vlastný priestor, aby mohli udržiavať rybník R6. Tiež 
zhodnotil neúspešnú situáciu z roku 2017, kedy Ryboprodukt s.r.o., nielen 



z dôvodov uvedených v správe konateľov, nenaplnil plánovaný hospodársky 
výsledok, ale prišlo k strate ktorú treba  v súčasnosti riešiť a ktorá sa zvýšila ešte 
aj v roku  2018, kedy prišlo vyúčtovanie vysokej spotreby elektrickej energie 
v minulom roku vo výške cca 8.000,- Euro. Ako riešenie navrhol: 

Odpredaj násadových rýb zo zásob Ryboprodukt s.r.o. Žilinskej organizácii za 
najvyššiu cenu cca 2,25 €/kg 
Pripomenul, že treba riešiť aj  nedodané  ryby voči rybárskej organizácii cca 
1900 kg 
Tiež konštatoval neschválenie dodatku č.1 k zmluve medzi Ryboproduktom 
a novou nájomnou firmou S&B ( Dohoda o čerpaní prírodných vodných 
zdrojov ) zo strany firmy S&B a je potrebné hľadať riešenie a dohodu aj 
v tejto otázke. 

 
 
 
 
V Skalici dňa 27.3.2018  
 
                                                        Zapísal. Mgr Jozef Lašák 
 
Zápisnicu overili: 
 
PaedDr. Alexander Tóth 
 
Gerhard Drinka 
 
Predseda Valného zhromaždenia Ryboprodukt s.r.o.  Mgr. Ľudovít Košík 
 
 
 
 
 
 
 
 


