SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

ZÁPISNICA
z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 08.03.2014
Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice

Hostia:

Migra Vladimír ( za MO SRZ Námestovo ),
Kabáč Miloš, Bošanský Jozef ( za MO SRZ Trstená a RADU Žilina ).

Program:
1 ) Otvorenie
2) Voľba pracovného predsedníctva a komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej
3) Správa o činnosti MO za uplynulé obdobie
4) Správa o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
5) Správa kontrolnej komisie
6) Plán hlavných úloh na rok 2014
7) Správa mandátovej komisie
8) Voľba členov výboru, kontrolnej komisie, 2 delegátov a náhradníka na XI. Snem SRZ
9) Odovzdanie vyznamenaní
10) Diskusia
11) Správa volebnej komisie
12) Schválenie rozpočtu a uznesenia
13) Záver
Priebeh zasadnutia:
Bod

Bod

Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

1. Zasadnutie ČS otvoril z poverenia výboru podpredseda MO SRZ p. Mazalán Ján, ktorý
privítal prítomných členov MO a hostí. Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina členov a ČS je uznášaniaschopná. Hlasovaním boli zvolení
skrutátori p. Flajs a p. Macík. Prítomní členovia hlasovaním schválili program ČS.
2. Do pracovného predsedníctva boli zvolení : p. Mazalán Ján, Sabo Marián, Kosmeľ
Miroslav, Vajdulák Leonard, Kabáč Miloš, Migra Vladimír, Gregáň Miroslav
st..
Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Púčik Jozef, Šumský Anton, Bencúr Ján,
Vajdulák Pavol, Vrábeľ Ľubomír.
Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter, Biňas
Igor, Kľačko Viliam, Sagál Vladimír.
Do volebnej komisie boli zvolení : Piroh Milan, Ďaďo Štefan, Flajs Ján, Chodák
Jaroslav, Bjel Slavomír.
3. Správu o činnosti organizácie predniesol predseda MO RNDr. Sabo Marián.
4. Správu o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 predniesol ekonóm
MO Ing. Bjel Peter
5. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK p. Vajdulák Leonard.
6. Plán hlavných úloh na rok 2014 predložil RNDr. Sabo Marián.
7. Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Ďurkovič Dušan.
- počet členov 648
- prítomných 359 členov ( 55,4 % )

Bod

Bod

- ospravedlnených 96 členov
ČS je v súlade s § 14, bodom 3, písmenom c) Stanov SRZ uznášania schopná.
8. Predseda volebnej komisie Piroh Milan oboznámil prítomných členov MO SRZ
s volebným poriadkom a predstavil kandidátov do výboru a KK. Hlasovaním ČS rozhodla o tajnom hlasovaní pomocou hlasovacích lístkov a o voľbe 9 členov výboru
a troch členov KK. Predseda volebnej komisie vyzval prítomných členov na vhodenie
volebných lístkov do pripravenej volebnej urny.
9. Predseda, tajomník a člen RADY SRZ Žilina odovzdali vyznamenania týmto členom:
Zlatý odznak a diplom
Strieborný odznak a diplom

Dutková Milada, Žúbor Miroslav
Kazimír Juraj, Krcho Ivan, Medzihradský Dušan,
Mesároš Peter
Bronzový odznak a diplom
Hubinák Martin, Hubočan Jaroslav, Ferjančík Tibor,
Piroh Milan, Bachleda Martin
Bod 10. V diskusii vystúpili členovia a hostia :
p. Gregáň M.:
-upozornil na nesprávne vyplňovanie záznamov o úlovkoch našimi členmi
( nesprávne chronologické záznamy, označenie druhov rýb skratkami,
označenie názvu revírov, nevyčiarknutie príslušného riadku po ukončení
lovu, chybné určenie váhy úlovku, nezapísanie dĺžky a počtu ulovených rýb
... ), informoval o úlovkoch jalca hlavatého, zubáča volžského a pstruha jazerného v r. 4170 ( rybári nepoznajú druhy rýb ), nepresné uvedenie hmotnosti úlovku má za následok skreslenie výťažnosti daného revíru a následné
chybné zarybňovanie,
p. Sárený M .:
- navrhol v rámci pripravovaného revírovania zriadiť revír CHaP v časti r.
2620 od železnice oproti jazeru č.8 v Párnici,
p. Ferjančík T. :
- upozornil, že chovný potok Mlynský sa od roku 2009 nezarybňuje a nevykonávajú sa na ňom brigády, navrhol miesto neho vyčleniť iný napríklad
Jelšavský potok, navrhol schváliť úhradu za neodpracovanú brigádnickú
hodinu vo výške 3 eurá, navrhol zvýšiť lovnú mieru PP na 30 cm a Li na 35
cm, navrhol hájiť mrenu severnú 5 rokov, navrhol zrušiť povinnosť chronologicky viesť zápisy v povolení na rybolov,
p. Kriváň T. :
- vyjadril svoj nesúhlas s predloženými návrhmi p. Ferjančíka,
p. Kyseľ. :
- navrhol riešiť s majiteľmi pozemkov a prístupových ciest prístup Oravskej priehrade,
p. Valko L. :
- poukázal na znečisťovanie stanovíšť r. 2620 a 4170,
p .Javorka J. :
- opýtal sa výboru prečo sa háji celá vodná plocha po vysadení násadovej
ryby a nie len vysadená násadová ryba, konštatoval, že sa cíti ako na schôdzi ochranárov a nie rybárov, vyslovil názor, že PP sa navrhovanej lovnej
miery ani nedožije,
p. Benka A. :
- vyjadril nesúhlas s tvrdením p. Javorku,
p. Kazimír J. :
- poukázal na stanovy SRZ podľa ktorých sme povinný ryby chrániť, chovať a loviť, navrhol hájiť mrenu severnú v spolupráci s MO SRZ Trstená
v Orave 1 a 3,
p. Gregáň M. :
- potvrdil zámer výboru zriadiť chovný revír z Jelšavského potoka, zakúpiť
agregát pre zlovenie chovných potokov, reagoval na hájenie mreny severnej a na navrhované lovné miery PP a Li, upozornil, že nie je možné uznesením zrušiť povinnosť viesť chronologické záznamy v povolení, vyčíslil
náklady na likvidáciu odpadu v r. 2620 a 4170 na hodnotu cca 200 kg násady kapra rybničného,
p. Sabo M. :
- k hájeniu mreny uviedol, že je to možné cez zvýšenie lovnej miery trebárs
na 80 cm, vyjadril sa k návrhom na zriadeniu revírov CHaP na kaprových
revíroch, ale aj na Orave č.1, návrhy je možné pripraviť preto lebo sa pripravuje nové revírovanie pre nasledujúce tri roky,
p. Ţmiják T. :
- navrhol vyňatie Oravy č.1 zo zväzového Li povolenia z dôvodu nedostatočného zarybňovania tohto revíru z prostriedkov RADY Žilina, poukázal

na zlé rozdelenie finančných prostriedkov na zarybnenie lipňových a kaprových vôd, kritizoval zarybňovanie násadami Li a hlavátky, informoval
o brigáde zameranej na vyčistenie brehov rieky Orava v Záskalí ( 17 vriec
), poďakoval zúčastneným členom a Mestu D. Kubín za poskytnutie aktivačných pracovníkov,
p. Janček J. :
- poukázal na znemožnený lov sumca v r. CHaP z dôvodu použitia nástrahových rýb ( zákaz prenášania z revíru do revíru ),
p. Macko:
- vyslovil svoj nesúhlas s navrhovaným revírom CHaP, poukázal na to, že
navrhovaná plocha revíru 2620 tvorí 40% celého revíru a navrhuje radšej
iné dve jazerá v Párnici,
p. Voch J. :
- navrhol zákaz privlastňovania kapra nad 70 cm,
p. Sárený M. :
- vyjadril argumenty pre podporu svoj ho návrhu zriadenia revíru CHaP,
poukázal na iné krajiny kde to ide – Maďarsko,
p. Kriváň T. :
- navrhol všetkým priaznivcom revírov CHaP nech si odkúpia vodné plochy a tam nech realizujú CHaP,
p. Benka :
- vyjadril podporu k zriadeniu revíra CHaP,
p. Javorka J. :
- vyjadril svoj nesúhlas k návrhu na zvýšeniu úhrady za neodpracované
brigádnické hodiny z 2 Eur na 3 Eurá, poukázal na nízke zárobky v regióne,
p. Dauda J. :
- svojím vystúpením podporil zámer zriadiť revír CHaP, kritizoval drancovanie revírov „ mäsiarmi“,
p. Ferjančík T. :
- oponoval p. Javorkovi tým, že brigády si môže odrobiť a nie platiť za ne,
môže si ich preniesť do nasledujúceho roka, vyzval na vzájomnú podporu
priaznivcov lipňových vôd a kaprových vôd v návrhu na zvýšenie spodných lovných mier u jednotlivých navrhovaných druhov rýb,
p. Had :
- informoval o náletoch kormoránov na úsek rieky Váh od sútoku s riekou
Orava až po VN Krpeľany ( 100-150 ks ),
p. Mazalán J. :
- informoval prítomných členov o vynaloženej iniciatíve výboru získať
revír Krpeľany do obhospodarovania našou MO,
p. Janík :
- kritizoval zarybnenie kaprových revírov v Párnici násadou PD ( krmivo
pre šťuky ), navrhuje pokusne zarybniť násadou jesetera v hodnote násady
PD,
p. Gregáň M. :
- reagoval na príspevky týkajúce sa zarybnenia revírov 2620 a 4170 násadou PD, potvrdil dotovanie zarybnenia Oravy č. 1 na úkor kaprových revírov 2620 a 4170, vysvetlil pravidlá cenotvorby povolení a členského príspevku ( rozmedzie je dané smernicou RADY SRZ ), oboznámil prítomných zo zámerom vyhodnotiť návštevnosť revírov zaradených do zväzových povolení cudzími členmi a následné zarybnenie RADOU SRZ, informoval o enormnom náraste cien násadových rýb za posledné roky, informoval o dôvodoch vzniku chránenej rybej oblasti na úseku Váhu v Kraľovanoch
( MVE ), spresnil spôsob hájenia násadových rýb po vysadení ( zakazuje
sa len spôsob lovu na ktorý sa daná ryba bežne loví ),
p. Janotík :
- navrhol povinné preškolenie členov, ktorí nevedia vyplňovať záznamy
o úlovkoch,
p. Prílepok R. :
- reagoval na príspevok p. Macka slovami "Po 7 rokoch tam nie že nebudeme mať čo chytať, ale o sedem rokov, tam budeme mať o 7 rokov staršie ryby“, a že sa takýto revír v roku 2014 ešte pravdepodobne podľa plánu
zarybní."
p. Púčik J. :
- vyzdvihol dosiahnuté úspechy jednotlivcov a družstiev v LRU mucha
a plávaná, jeho cieľom je dostať úroveň športových podujatí na kvalitatívne
vyššiu úroveň, vyzval členov MO, ktorí majú čas na pomoc pri organizovaní a zabezpečovaní športových podujatí,
p. Kabáč M.( MO Trstená ) : - ako zástupca Rady SRZ informoval prítomných členov o činnosti
RADY SRZ v roku, kriticky sa vyjadril k postupu sekretariátu RADY Žilina vo veci doručených podnetov zo strany MO a MsO k zákonu o rybárstve

a vykonávacej vyhláške ( neboli postúpené na MŽP ), informoval o zarybnení VN Orava a Oravy č. 2, informoval o stavoch členskej základne, športovej činnosti, zarybnení obhospodarovaných revíroch, ochrane vodných
tokov ( plašenie kormorána, činnosť RS ),
p. Migra V.( MO Námestovo ) : - informoval o problémoch s MVE na toku Bielej Oravy , informoval o zarybňovaní obhospodarovaných revírov MO, športovej činnosti, o stúpajúcej tendencii v úlovkoch za posledné roky, potvrdil pokračovanie dvojdohody aj pre rok 2014, informoval o problematike kormorána
veľkého a ostatných rybožravých predátorov, informoval o problémoch
s nepovolenými prístreškami na brehoch Oravskej priehrady a o postupe pri
ich odstraňovaní,
p. Macík J. :
- informoval o pripravovanom preteku „ Detskej nonstopke “ 11-12.7.2014
na r.č. 2620 od poľa obce Žaškov, požiadal rybárov o rešpektovanie zákazu
lovu v tomto termíne,
p. Lakoštík M. :
- žiadal od výboru vysvetlenie prečo neboli do kandidátky zaradení dvaja
záujemcovia o prácu vo výbore,
p. Sabo M. :
- v súvislosti s požiadavkou p. Lakoštíka poukázal na ustanovenie Volebného poriadku SRZ: „ Návrh kandidátov pripravuje príslušný výbor po
predchádzajúcom prejednaní s členmi, navrhovanými do funkcií a odovzdá
ich volebnej komisii.“
p. Šumský A. :
- poznamenal, že každý člen má právo byť volený a výraz výbor pripravuje
neznamená, že aj rozhoduje,
p. Bencúr J. :
- vyslovil svoj právny názor, že sa jedná o porušenie ústavného práva kandidáta,
p. Púčik J. :
- vyslovil svoj právny názor na ustanovenie vo Volebnom poriadku SRZ,
pričom si nemyslí, že bolo porušené ústavné právo kandidátov, ako príklad
uviedol rôzne obmedzenia a povinnosti kandidátov do prezidentských volieb,
p. Šumský A. :
- požiadal výbor o uvedenie dôvodov prečo neboli zaradení do kandidátky
dvaja členovia MO,
p. Mazalán J.:
- vysvetlil prítomným dôvody nezaradenia dvoch záujemcov pre prácu vo
výbore do kandidátky ( u jedného kandidáta zohral úlohu jeho nízky vek
a len trojročné členstvo v MO SRZ, u druhého kandidáta nekonštruktívny
prístup ku riešeniu problémov v organizácii a odprezentovaná predstava jeho práce vo výbore zúžená len na nekonkrétnu kritiku práce doterajšieho
výboru ),
p. Feješ :
- poďakoval vedúcim rybárskych krúžkov p. Macíkovi a p. Flajsovi za odvedenú prácu s mládežou,
p. Flajs J. :
- poukázal na nesplnenie záväzku z predchádzajúcej ČS vo veci opravy
prístupovej cesty k revíru 2620 od obce Žaškov, požiadal opätovne o opravu tejto komunikácie,
p. Ferjančík T. :
- navrhol vyčleniť jedno jazero v Párnici so zákazom kŕmenia ( vnadenia ),
p. Chomistek :
- navrhol zákaz kŕmenia na revír 2620,
p. Matysko J. :
- navrhol vnadiť a len cez feedrový košík,
p.Mazalán J. :
- hlasovaním ukončil diskusiu,
Bod

11.

Správu volebnej komisie predniesol jej predseda Piroh Milan , v ktorej
konštatoval, že bolo vydaných 359 hlasovacích lístkov. Členovia odovzdali
294 hlasovacích lístkov. Pre voľbu do výboru bolo 1819 hlasov platných
a 40 hlasov neplatných. Pre voľbu do KK bolo 721 hlasov platných a 16
hlasov neplatných. Volieb sa zúčastnila zúčastnila nadpolovičná väčšina
prítomných členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú platné.

Do výboru MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení : Bjel Peter, Šumský Anton, Ďurkovič Dušan, Púčik Jozef, Hubiňák Martin, Kosmel Miroslav,
Macík Jozef, Sabo Marián, Mazalán Ján.
Do kontrolnej komisie MO SRZ Dolný Kubín boli zvolení : Gregáň Miroslav st., Mesároš Peter, Vajdulák Leonard.

Bod

12.

Za delegátov na Snem SRZ boli zvolení : Predseda, Tajomník,
Podpredseda – náhradník.
Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda návrhovej komisie v nasledovnom poradí :
1. Presunutie nevyčerpaných finančných prostriedkov na zarybňovanie
v roku 2013 vo výške 5.527 Eur do plánu zarybňovania pre rok
2014,
za optická väčšina,
schválené
2. Zriadiť revír CHaP na časti revíru 2620 ( vodná plocha od železničnej trate oproti jazeru č. 8 ),
za 90,
proti 123,
zdržalo sa 24, neprešiel
3. Zvýšiť lovnú mieru PP na 30 cm a Li na 35 cm vo všetkých revíroch
obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín.
za 108,
proti 90,
zdržalo sa 0
schválené
4. Požiadať RADU SRZ Žilina o vyňatie revíru Orava č. 1 zo zväzového lipňového povolenia.
za 72,
proti 97,
zdržalo sa 38, neprešiel
5. Zákaz privlastňovania si kapra s lovnou mierou nad 70 cm v revíroch 2620 a 4170.
za 115,
proti 56 ,
zdržalo sa 43,
schválené
6. Zvýšiť príspevok za neodpracovanú brigádnickú hodinu z 2 Eur na
3 Eurá.
za 49,
proti optická väčšina, zdržalo sa 0,
neprešiel
7. V rámci nového revírovania požiadať RADU SRZ o pridelenie revíru Orava č. 2 do spoločného obhospodarovania MO SRZ Dolný
Kubín a Trstená.
za optická väčšina,
schválené
8. Zaviazať výbor na opravu prístupovej cesty k revíru 2620 zo strany
obce Žaškov.
za optická väčšina,
schválené
9. Zakázať zakrmovanie ( vnadenie ) na revíroch 2620 a 4170.
proti optická väčšina
neprešiel
Správu návrhovej komisie – návrh uznesenia členskej schôdze predniesol
predseda NK p. Púčik Jozef.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu a návrhu uznesenia bolo riadené p. Mazalánom Jánom.
Za hlasovala optická väčšina - schválené.

Bod

13.

Predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť a iniciatívne
vystupovanie v diskusii a zasadnutie členskej schôdze MO SRZ ukončil.

V Dolnom Kubíne dňa : 03.marca 2014

Ing. Kosmeľ Miroslav
tajomník MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
predseda MO SRZ

