
Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dolný Kubín 

Uznesenie z ČS MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 8.3.2014 

 

 

 

     Členská schôdza: 

 

 

1. Schvaľuje: 

 

 

– správu o činnosti MO za rok 2013 

 

– správu o finančnom hospodárení za rok 2013 

 

– správu kontrolnej komisie za rok 2013 

 

– návrh rozpočtu na rok 2014 

 

– plán hlavných úloh na rok 2014 

  

– brigádnickú povinnosť členov MO vo výške 15 hod. V prípade neodpracovania 

brigády prispieť na zarybnenie sumou 2,-  € za  kaţdú neodpracovanú hodinu. 

Účasť na ČS sa bude bude povaţovať za odpracovanú brigádu v dĺţke 5 hodín, 

 

– bezplatné vydanie jedného miestneho povolenia na rybolov pre členov MO, ktorí 

dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov, 

 

- novozvolených členov výboru: Bjel Peter,  Ďurkovič Dušan, Hubinák Martin, 

Kosmel Miroslav,  Macík Jozef,  Mazalán Ján, Púčik Jozef, Sabo Marián, 

Šumský Anton, 

 

- novozvolených členov KK: Gregáň Miroslav, st., Mesároš Peter, Vajdulák Leoš, 

 

- presunutie nevyčerpaných finančných prostriedkov na zarybňovanie v roku 

2013 vo výške 5.527 € do plánu zarybňovania pre rok 2014, 

 

- zvýšenie j lovnej miery pstruha potočného na 30 cm a lipňa tymiánového na  

      35 cm vo všetkých revíroch obhospodarovaných MO SRZ D. Kubín, 



- zákaz privlastňovania si kapra s lovnou mierou nad 70 cm v revíroch 2620 

a 4170. 

 

 

2. Ukladá: 

 

-   výboru MO prejednať diskusné príspevky a návrhy členov z ČS a písomne     

    odpovedať  na tie, na ktoré nebolo odpovedané na schôdzi 

 

– vykupovať podľa moţností pozemky okolo revírov 

 

– rozpracovať plán hlavných úloh do plánu jednotlivých odborov a pravidelne 

vykonávať kontrolu ich plnenia 

 

– podľa potreby vydávať spravodaj pre členov, pravidelne obnovovať vývesné 

skrinky a web stránku organizácie 

 

– venovať zvýšenú pozornosť ochrane revírov prostredníctvom RS 

 

- zabezpečiť opravu (zasypanie) najväčších jám na prístupovej ceste k revíru 2620 

- OR Istebné. Ide o prístupovú cestu pred mostom cez rieku Orava do obce 

Ţaškov po ľavej strane. Za týmto účelom v prípade potreby vstúpiť do 

rokovania s vlastníkom (mi) cesty a ţiadať o povolenie opravy, 

 

- v rámci nového revírovania poţiadať radu SRZ o pridelenie revíru Orava č.2 do 

spoločného obhospodarovania MO SRZ Dolný Kubín a Trstená. 

 

- zabezpečiť účasť predsedu a tajomníka MO SRZ (náhradník podpredseda) na 

Sneme SRZ v roku 2014. 

 

 

 

 

 V Dolnom Kubíne 8.3.2014                                                  


