SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVAZ
MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN

ZÁPISNICA
z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 14.03.2015

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice

Hostia:

Migra Vladimír ( za MO SRZ Námestovo ),
Kabáč Miloš, Adamus Bernard ( 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 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5) Správa kontrolnej komisie
6) Plán hlavných úloh na rok 2015
7) Správa mandátovej komisie
8) Odovzdanie vyznamenaní
9) Diskusia
10) Schválenie rozpočtu a uznesenia
11) Záver
Priebeh zasadnutia:
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,
Šumský Anton.
Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Gregáň Miroslav st., Vrábeľ Ľubomír,
Piroh Milan.
Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter, Biňas
Igor, Kľačko Viliam, Sagál Vladimír.
3. Správu o činnosti organizácie predniesol predseda MO Sabo Marián.
4. Správu o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 predniesol ekonóm MO Ing. Bjel Peter
5. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK p. Vajdulák Leonard.

6. Plán hlavných úloh na rok 2015 predložil Sabo Marián.
7. Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Ďurkovič
Dušan.
- počet členov 685
- prítomných 450 členov ( 65,69 % )
- ospravedlnených 115 členov
ČS je v súlade s § 14, bodom 3, písmenom c) Stanov SRZ uznášania schopná.
Bod 8. Predseda, tajomník a člen RADY SRZ Žilina odovzdali vyznamenania týmto členom:
Čestné členstvo v SRZ
Ďurkovič Dušan,
Za vynikajúce zásluhy
Dauda Jozef,
Zlatý odznak a diplom
Čaprnda Miroslav, Flajs Ján, Kosmeľ Miroslav,
Furda Juraj, Macík Jozef, Žatka Václav,
Strieborný odznak a diplom
Chodák Jaroslav, Kľačko Viliam, Piroh Milan,
Púčik Jozef, Šimek Dušan, Dubovec Jaroslav,
Vajdulák Leonard, Žúbor Peter,
Bronzový odznak a diplom
Franek Štefan, Paluga Milan, Kolník Jaroslav,
Prílepok Dušan, Sagál Vladimír.
Ďakovný list
Jurík Ján, Pavol Vajdulák, Janiga Pavol, Gregáň
Miroslav st.
Bod 9. V diskusii vystúpili členovia a hostia :
p. Mazalán J.:
-informoval o spôsobe a problémoch s doručovaním rybárskej pošty,
informoval o úpravách lovných mier zmluvnými organizáciami v rámci
trojdohody ( informácia je zverejnená na nástenkách a webovej stránke
MO ), požiadal o dodanie bližších informácií k foto úlovkom, informoval o zámere zverejniť kroniku MO SRZ formou fotodokumentácie od
roku 1925 do roku 1985, informoval o iniciatíve RADY SRZ zhromažďovať pripomienky k zákonu a vykonávacej vyhláške, informoval
o udelení výnimky na skorší lov kapra pre MO SRZ, vyjadril sa
k disciplinárnemu poriadku ( k závažnosti priestupkov a ich správnemu
posudzovaniu ),
p. Janček J .:
- upozornil na rozpor miestneho rybárskeho poriadku (MRP )
s vyhláškou § 17, ods. 8 ( spôsob lovu rýb a zavážanie z malých plavidiel ),
p. Šumský A. :
- poďakoval bývalému hosp. p. Miroslavovi Gregáňovi za pomoc pri
preberaní funkcie hlavného hospodára organizácie, informoval
o hlavných zmenách nového MRP, zákaz v r. 3-4170 je preto, lebo sa
nejedná o súvislú vodnú plochu väčšiu ako 10 ha, vyjadril sa k nesprávnemu vyplňovaniu záznamov o úlovkoch ( druhy rýb, chronologické zapisovanie, uvádzanie hmotnosti úlovkov, nesprávne miery
rýb....), upozornil na podmienky trojdohody a rešpektovanie MRP, informoval o zámere rozmiestniť pár hniezd pre rozmnožovanie zubáča
a požiadal rybárov o ich ochranu, informoval o zmenách v termínoch
vydávania povolení, poďakoval sponzorom organizácie ( členovia, ktorí si zakúpili povolenie ale neboli ani na jednej vychádzke ),
p. Mazalán J. :
- zdôvodnil kolíziu termínov ČS a vydávaní povolení ( spravodaj
s termínmi bol vydaný v decembri 2014 a termín ČS bol dojednaný
s majiteľom sály koncom mesiaca február 2015 ),
p. Janček J. :
- navrhol zverejňovanie termínov zarybňovania pred samotným zarybnením,
Bod
Bod

p. Mazalán J. :

p .Šumský A. :
p. Sárený M . :

p. Žúbor R. :

p. Luka J. :
p. Mazalán J. :
p. Feriančík T. :

p. Mazalán J. :
p. Chodák J.:

p. Mazalán J. :

- širšie informoval o problematike zverejňovania termínov zarybňovania, faktúr a fotografií, poukázal na skutočnosť oznámenia dodávky násadových rýb dodávateľom len niekoľko hodín pred samotným dodaním, vyzval záujemcov o pomoc pri zarybňovaní, aby sa nahlásili hospodárovi organizácie,
- informoval o zarybnení v roku 2014 o problémoch s termínmi dodania jednotlivých násadových rýb, požiadal p. Jančeka aby sa nahlásil do
zarybňovacej skupiny pre rok 2015,
- vo svojom príspevku poukázal na význam ochrany a chovu rýb, ktorý
je v rozpore s rekreačným a komerčným lovom, vyjadril nádej, že aj
v našich revíroch sa vydáme tou správnou cestou a budeme sa môcť
pýšiť kapitálnymi rybami,
- opýtal sa prečo sa robia brigády na takých vodách, u ktorých nám to
neprináša žiadny úžitok napríklad Vyšný Kubín, navrhol postavenie
latríny v Párnici,
- poukázal na znečisťovanie stanovíšť rybármi, žiadal zaviesť povinnosť nosiť vrece na odpad a vyčistiť stanovište loviacim, kontrolovať
rybárskou strážou,
- povinnosť je daná zákonom, je to čisto o osobnom prístupe,
- pochválil výbor za vypracovanie prehľadného spravodaja, navrhol
a zdôvodnil nutnosť vybudovania prahov v úseku od MVE na Jasenovskom potoku po sútok z riekou Orava ( materiál aj prácu vie zabezpečiť
vo vlastnej réžii ), požiadal o zaradenie ešte aspoň jednej brigády na
Jelšavskom potoku, požiadal o zaradenie aj dvoch brigád na jeden termín pokiaľ je to nevyhnutné a je záujem, navrhol zahrnúť do pripomienok k zmene zákona a vyhlášky aj úpravu počtu a celkovej hmotnosti
a počtu rýb, ktoré si je možné v danom dni privlastniť ( maximálne 3 ks
lososovitých rýb, lipňa timiánového, podustvy severnej alebo mreny
severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg),
- v pláne brigád je veta, ktorá umožňuje doplnenie plánu v prípade, že
je to potrebné a hospodár súhlasí,
- informoval o kritickom stave prístupových ciest k revírom v Párnici(
k úprave je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov ), to isté platí aj
k úpravám stanovíšť a výrubom drevín, požiadal výbor o vyhotovenie
príslušných dohôd, ktoré by umožnili vykonávať operatívne práce na
údržbe revírov v Párnici, informoval členov o rozmiestnení geodetických značiek na pozemkoch v okolí revírov a požiadal výbor
o informáciu k zámerom vlastníkov v danej lokalite, požiadal výbor
aby konal vo veci odkúpenia búdy s vlastníkom ( pre potrebu uskladnenia pracovného náradia ), poukázal na skutočnosť, že viac rýb ulovíme ako sme do vody dali formou násad, požiadal výbor o vytvorenie
tlaku na príslušné orgány za účelom vyňatia kormorána veľkého
z chránených živočíchov, kritizoval meškanie zverejnenia zápisníc na
webovej stránke v určitej dobe ( už je to v poriadku ), navrhol prijať
zákaz kŕmenia na jazere 9,10,11 r. 4170 z dôvodu zarybnenia týchto
plôch násadou amura za účelom likvidácie vodného rastlinstva,
- informoval o stretnutí výboru so zástupcami TYRAPOL, spol.s.r.o.,
zámerom spoločnosti je usporiadať si majetok a vytýčiť parcely v teré-

ne, informoval o záujme pozemkového spoločenstva v Párnici prenajať
pozemky za symbolickú cenu,
p. Kazimír J. :
- upozornil na rozpor v úpravách mier medzi MRP a RP pre držiteľov
zväzových povolení u lovnej miery jalca hlavatého ( 30 cm ),
p. Benka A. :
- informoval o ťahaní šnúr na plašenie kormorána cez rieku Oravu,
opýtal sa či netreba niečo robiť aj s kormoránom „ dvojnohým“,
p. Javorka J. :
- opýtal sa prečo nie sú zarybňované aj malé jazierka od obce Žaškov,
p. Šumský A. :
- vysvetli že prístup k spomínaným plochám je problematický a šofér
odmieta ísť s rybou po zlej ceste, navrhol zvýšenie brigádnickej hodiny
pretože za 2 eurá za hodinu cestu k týmto vodným plochám nejde spraviť, ospravedlnil sa za chybu v MRP ( jalec hlavatý 30 cm nezahrnuté
), bude riešené dotlačou samostatnej strany MRP a informovaním na
webovej stránke MO,
p. Chrastina J. :
- navrhol zrušenie opätovného zapisovania členov po skončení ČS (
hojná účasť ),
p. Mazalán J. :
- informoval o zrušení povinnosti opätovného zapisovania výborom,
p. Valko. :
- poukázal na vysokú hladinu vody a zatápanie vytvorených štandov na
kaprových revíroch v Párnici,
p. Šumský A. :
- vysvetlil dôvody udržiavania vysokej hladiny ( prezimovanie rýb,
trenie ), pokiaľ nebudú ryby, tak štandy sú zbytočné, navrhol zrušenie
povinnosti odpisovania po skončení ČS, zvýšenie lovnej miery mreny
na 60 cm, lieňa na 30 cm, zvýšenie brigádnickej hodiny na 4 eurá,
p. Kabáč M.( MO Trstená ) : - ako zástupca Rady SRZ informoval prítomných členov
o činnosti RADY SRZ a o priebehu a výsledkoch XI. Snemu, informoval o rozpočte RADY SRZ a o kladných zmenách po výmene tajomníka, informoval o zámere zvolať mimoriadny snem v prvej polovici roku 2016 ( zmena Stanov SRZ, zmena zákona a vyhlášky ), 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 obhospodarovaných
revíroch , o problémoch s ťažbou štrkov a výstavbe kanalizácie ( zásahy do koryta ), informoval o znečisťovaní tokov únikom hnojovice, informoval o zarybňovaní, športovej činnosti, o stúpajúcej tendencii
v úlovkoch za posledné roky, kladne hodnotil podpísanie trojdohody
pre rok 2015, informoval o problematike kormorána veľkého
a ostatných rybožravých predátorov, informoval o práci výboru a o malom záujme nových členov zapájať sa do tejto práce,
p. Gregáň M. :
- upozornil na otvorenie zákona o rybárstve v parlamente ( prípravu
zákona poslancami, ktorí nerozumejú rybárskej problematike, záujmy
podnikateľov získať do obhospodarovania lukratívne revíry na podnikanie ), zaujal stanovisko k vykupovaniu pozemkov pod vodnými plochami organizáciou ( nedostatok financií ), navrhol odkladať na samostatný účet všetky financie, ktoré boli vybrané za neodpracované brigády za roky 2015 a 2016, po roku 2016 ich použiť v pomere 1/3 na nákup pozemkov a 2/3 na zarybnenie, potvrdil zarybňovanie všetkých
vodných plôch v Párnici ( je o tom povinná evidencia ),
p. Mazalán J. :
- informoval o majetkových pomeroch v Párnici ( pod každou vodnou
plochou sa nachádza viacero parciel s rôznymi vlastníkmi ), vysporiadanie bude problematické a aj finančne náročné,

p. Dubovec J. :
p.Mazalán J. :
Bod

10.

- kritizoval výbor za nedoriešené majetkové vzťahy pod kaprovými
revírmi v Párnici,
- hlasovaním ukončil diskusiu,
Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda
návrhovej komisie v nasledovnom poradí :
1. Zvýšiť príspevok za neodpracovanú brigádnickú hodinu z 2 Eur
na 3 Eurá.
za 54,

proti optická väčšina, zdržalo sa 0,

neprešiel

2. Zvýšiť príspevok za neodpracovanú brigádnickú hodinu z 2 Eur
na 4 Eurá.
proti optická väčšina,
neprešiel
3. Vybudovať latrínu na revíroch v Párnici.
proti optická väčšina,
neprešiel
4. Zvýšenie lovnej miery lieňa sliznatého na 30 cm
za optická väčšina,
schválené
5. Zvýšenie lovnej miery mreny severnej na 60 cm
za optická väčšina,
schválené
6. Uloženie získaných finančných prostriedkov za neodpracované
brigády v roku 2015 a 2016 na účet MO a tieto účelovo viazať
na nákup rybárskych revírov, od roku 2016 jednou tretinou použiť na nákup rybárskych revírov a dve tretiny na zvýšenie zarybňovania revírov,
za optická väčšina,
schválené
7. Vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia za ulovenie sumca veľkého /Silurus glanis/ v revíroch MO SRZ, ktorého
úlovok bude riadne zdokumentovaný a nahlásený organizácii
za optická väčšina,
schválené
Návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda návrhovej komisie p. Gregáň Miroslav st. v nasledovnom znení:
Členská schôdza schvaľuje
- správu o činnosti miestnej organizácie za rok 2014
- správu o finančnom hospodárení MO za rok 2014
- správu kontrolnej komisie za rok 2014
- návrh rozpočtu miestnej organizácie na rok 2015
- plán hlavných úloh miestnej organizácie na rok 2015
- brigádnickú povinnosť členov miestnej organizácie v roku 2015 vo
výške 15 brigádnických hodín. V prípade neodpracovania brigády prispieť na účel zarybňovania sumou 2,00 € za každú neodpracovanú hodinu,
- priznanie 5 brigádnických hodín za účasť na členskej schôdzi podľa
prezenčnej listiny bez ohľadu na dĺžku jej trvania,
- uloženie získaných finančných prostriedkov za neodpracované brigády v roku 2015 a 2016 na účet MO a tieto účelovo viazať na nákup rybárskych revírov,
- rozdelenie získaných finančných prostriedkov za neodpracované brigády od roku 2016 jednou tretinou na nákup rybárskych revírov dvoma
tretinami na zvýšenie zarybňovania revírov,

- vydanie jedného bezplatného miestneho povolenia na lov rýb pre členov MO, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov,
- požiadavku organizácie na vyššie zväzové orgány ohľadom vyňatia
kormorána veľkého z chránených druhov,
- zvýšenie lovnej miery lieňa sliznatého na 30 cm,
- zvýšenie lovnej miery mreny severnej na 60 cm,
- vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia za ulovenie
sumca veľkého /Silurus glanis/ v revíroch MO SRZ, ktorého úlovok
bude riadne zdokumentovaný a nahlásený organizácii.
Členská schôdza ukladá výboru MO
- prejednať diskusné príspevky a návrhy členov z členskej schôdze
a písomne odpovedať na tie príspevky, ktoré neboli zodpovedané na
schôdzi,
- rozpracovať plán hlavných úloh do plánu práce jednotlivých odborov
a pravidelne vykonávať kontrolu ich plnenia,
- podľa potreby vydávať informačný spravodaj pre členov, pravidelne
obmieňať náplň vývesných skriniek a pravidelne aktualizovať web
stránku organizácie,
- venovať zvýšenú pozornosť ochrane rybárskych revírov prostredníctvom RS,
- zistiť majiteľa schátranej budovy velína v priestore revírov v Párnici
a preveriť možnosť jej zakúpenia pre MO za účelom prestavby na sklad
materiálu.
- vykupovať pozemky okolo rybárskych revírov
Za návrh rozpočtu a návrh uznesenia hlasovala optická väčšina prítomných členov - schválené.
Bod
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Predsedajúci poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť
a iniciatívne vystupovanie v diskusii a zasadnutie členskej schôdze MO
SRZ ukončil.

V Dolnom Kubíne dňa : 14.marca 2015

Ing. Kosmeľ Miroslav
tajomník MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
predseda MO SRZ

