SLOVENSKÝ RYBÁRSKY
Z V A Z MIESTNA ORGANIZÁCIA DOLNÝ KUBÍN
ZÁPISNICA
z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 27.02.2016

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 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
5) Správa kontrolnej komisie
6) Plán hlavných úloh na rok 2016
7) Správa mandátovej komisie
8) Diskusia
9) Schválenie rozpočtu a uznesenia
10) 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, Bjel Peter.
Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Púčik Jozef, Vrábeľ Ľubomír, Macík
Jozef, Flajs Ján.
Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Ďurkovič Dušan, Mesároš Peter, Biňas
Igor, Sagál Vladimír, Kľačko Viliam.
3. Správu o činnosti organizácie za uplynulé obdobie predniesol predseda MO Sabo
Marián.
4. Správu o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol ekonóm MO Ing. Bjel Peter
5. Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK p. Vajdulák Leonard.

6. Plán hlavných úloh na rok 2016 predložil Sabo Marián.
7. Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Ďurkovič
Dušan.
- počet členov 698
- prítomných 429 členov ( 61,46 % )
- ospravedlnených 112 členov
ČS je v súlade s § 14, bodom 3, písmenom c) Stanov SRZ uznášania schopná.
Bod 8. V diskusii vystúpili členovia a hostia :
p. Kabáč M.( MO Trstená ) : - ako zástupca Rady SRZ informoval prítomných členov o činnosti RADY a o príprave návrhu novely zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky, informoval o pripravovanom mimoriadnom sneme,
ktorý sa má uskutočniť 01.10.2016 a na ktorom budú prerokované nové
Stanovy SRZ, informoval o pripravovanej novej koncepcii rybárskej
stráže a o nových smerniciach RADY SRZ, informoval o nevydaní mimoriadnej známky v súvislosti s pripravovaným mimoriadnym snemom, informoval o podmienkach dohody o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov a o vzájomnom výkone rybárskeho práva (
trojdohoda po novom ), informoval o zmenách pri výdaji povolení na
rybolov, informoval o výsledkoch analýzy hospodárenia účtovnej uzávierky RADY Žilina za roky 2010 – 2013 a o opatreniach na nápravu
nepriaznivého hospodárenia RADY, schválená účtovná uzávierka
RADY za rok 2015 je konečne v plusových číslach + 9.715 Eur, vyzval prítomných aby sa zapojili do petície za čistotu vôd, informoval
o pripravovaných oslavách v súvislosti s 90- tym výročím založenia
SRZ,
p. Mazalán J. :
- informoval o termínoch školenia a skúškach nových členov ( 02.04.
školenie a 09.04. skúšky ), ktoré sa uskutočnia v budove Obchodnej
akadémie so začiatkom o 8,00 hod.,
p. Kyseľ D .:
- opýtal sa na plnenie uznesenia ČS vo veci preradenia revíru Orava 1
z lipňového revíru na kaprový,
p. Prílepok R. :
- kritizoval nedostatočné informovanie členov prostredníctvom webovej stránky organizácie a informačných tabúľ, navrhol pravidelné zverejňovanie informácií, poukázal na neplnenie uznesenia ČS vo veci výkupov pozemkov pod rybárskymi revírmi v Párnici, požadoval zriadenie revírov „ Chyť a pusť “ ( ďalej len ChaP ), alebo úsekov ChaP,
ktoré by dokázali zarobiť finančné prostriedky na zvýšené zarybnenie
napríklad revíru 2620, kde bolo vylovených hmotnostne viac rýb ako sa
nasadilo pri zarybnení, požadoval reguláciu hladiny kaprových revírov
v Párnici ( zriadenie aj druhej zdrže) a osadenie informačných tabulí
o zákaze manipulovania so zdržou a postihoch za porušenie zákazu, navrhol zriadenie revíru ChaP v časti revíru 2620 oproti jazeru č 8. a štátnou cestou,
p. Mazalán J. :
- informoval o zverejňovaní informácií na webovej stránke organizácie
a informačných tabuliach, ubezpečil prítomných, že všetky podstatné
informácie zo zasadania výboru, ale aj zo zarybnenia a športovej činnosti sú pravidelne zverejňované, informoval o zámere spoločnosti Tyrapol, spol. s.r.o. rozparcelovať svoje pozemky v Párnici a rozpredať
ich na rekreačné účely, vylúčili možnosť prenájmu, alebo odpredaja
MO SRZ Dolný Kubín. Poukázal na nereálnosť niektorých uznesení
Bod
Bod

p .Šumský A. :

p. Kyseľ st. . :
p. Mazalán J. :

p. Dubovec J. :

p. Feriančík T. :

p. Kyseľ:
p. Mazalán J. :

p. Sabo M. :
p.Šumský A. :

ČS, ktoré sa týkajú výkupov pozemkov ( MO SRZ nemá dostatok finančných prostriedkov na vysporiadanie pozemkov pod obhospodarovanými revírmi v Párnici, cena 1m2 sa pohybuje na úrovni 10-17 eur.)
Za 14 tisíc Eur za neodpracované brigády ktoré boli určené na nákup
pozemkov by sme mohli zakúpiť z jazera č.1,( ktoré má cca 3 ha) len
nepatrnú časť. Určitú možnosť vidí vo vysporiadaní staronového jazera, kde vlastníme 70% podiel, vyzval p. Opartyho, aby sa vyjadril
k zámerom spoločnosti Tyrapol,
- poďakoval pomocným hospodárom za prácu, ktorú odviedli na obhospodarovaných revíroch ( kaprové, pstruhové a lipňové revíry ), informoval o plánovanej oprave druhej zdrže v Párnici a o osadení požadovaných informačných tabulí ( zabezpečí výbor MO ), poďakoval členom, ktorí si neprivlastnili úlovky ( Janiga Rudolf 119 vychádzok
a Michálek Peter 75 vychádzok), poďakoval 57 rybárom, ktorí si zakúpili povolenie na rybolov a neboli ani raz na rybách, informoval členskú základňu o zarybnení v roku 2015 a o dôvodoch nedodania násady
mreny a lipňa, zdôvodnil prečo sa vylovilo viac rýb v kaprových revíroch, ako bolo nasadených ( násada K1 a K2 ročné prírastky váhy
vďaka intenzívnemu kŕmeniu rybárov ),
- opýtal sa na cenu pozemkov v Párnici ( 17 Eur ), odkiaľ má výbor
tieto informácie,
- informáciu má výbor od p. Opartyho ( 14 -17 Eur ), ale oficiálne nebola suma výboru navrhnutá, spoločnosť Tyrapol odmietla rokovať
s výborom, podľa vyjadrenia právničky RADY Žilina, nie je obvyklé
platiť nájom za pozemky pod revírmi, ktoré vznikli pred účinnosťou
zákona o rybárstve,
- podľa jeho názoru organizácia zaváhala v dobe, keď pôvodný vlastník
pozemkov pod revírmi v Párnici ( Štrkopiesky )chcel za m2 len 1 Euro,
poukázal na neplnenie uznesenia z ČS 2012 vo veci preradenia časti revíru Orava 1 ku kaprovému revíru, vzniesol podnet na nelegálne uložený odpad, ktorým je zasypané koryto v úseku 20 m a požiadal výbor
o riešenie stavu,
- navrhol zriadenie revíru ChaP na rieke Orava od hojdacej lavice na
Záskalí po novovybudovanú lavicu pri garážach na Bysterci, zdôvodnil
návrh výterom rýb lipňa, pstruha potočného, podustvy, jalca, mreny a
možnosťou zarobiť finančné prostriedky z hosťovacích povolení ( atraktívny úsek pre cudzích rybárov ), získané finančné prostriedky navrhuje použiť na zvýšené zarybnenie lipňových a kaprových vôd, poukázal na obdobný postup MsO Ružomberok, kde to dobre funguje,
- upozornil na únik škodlivín do jazera najbližšieho ku skládke OFZ
a na zvláštne zafarbenie vody, požadoval zabezpečiť rozbor vody a svaloviny rýb,
- informoval o cenách za rozbor vody a svaloviny rýb, ktoré sa môžu
podľa požiadaviek vyšplhať od 100 až do 500 Eur, vyzval prítomných
rybárov o dodanie kapitálneho úlovku ( starej ryby vhodnej na rozbor ),
- informoval o možnosti vykonania rozboru aj so sedimentov ( bahna ),
- napriek tomu, že rozbory sú finančne náročné, navrhol aby ČS zaviazala výbor na vykonanie týchto rozborov a ich zverejnenie, informoval
o podozreniach na znečistenie vody ( nevyhovujúca kvalita ) v rieke

Orava pod obcou Párnica, je možné že v budúcnosti bude tento úsek zaradený ako revír ChaP, alebo bude celkový zákaz lovu,
p. Kyseľ ml. :
- navrhol pri rozboroch a podozreniach spolupracovať s dotknutými orgánmi a organizáciami, nie všetko platiť z prostriedkov organizácie,
p. Mazalán J. :
- informoval o rozboroch a ich výsledkoch v minulosti, všetky informácie sú dostupné na webovej stránke organizácie,
p. Púčik J. :
- podľa jeho názoru rozbor je zbytočný, nič sa nezmení len organizácia
vyhodí peniaze,
p. Janík. :
- poukázal na skutočnosť, že v Párnici nie je vlastníkom len spoločnosť
Tyrapol, ale aj iní vlastníci, ktorí chcú pozemky predať, alebo prenajať,
navrhol rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na odpad v Párnici ( ukladanie odpadkov od rybárov ),
p. Mazalán J.. :
- v minulosti organizácia zabezpečovala kontajner a vývoz odpadkov od
rybárskych revírov v Párnici, ale bolo to finančne náročné, ostatní záujemcovia o predaj a prenájom pozemkov v Párnici našej organizácii, ponúkajú aj pozemky , ktoré sú mimo vodné plochy ( celé parcely ),
p. Flajs J. :
- navrhol prvú brigádu venovať vyčisteniu pobrežných plôch revírov
v Párnici a pripraviť ich na sezónu,
p. Macko M. :
- navrhol vyčistenie ešte pred vegetačným obdobím, aby bol neporiadok
viditeľný a ľahšie vyzbierateľný,
p. Karetka P. :
- navrhol odvolanie hospodára Oravy č.2, opýtal sa viceprezidenta
RADY na postup,
p. Kabáč M. :
- hospodár Oravy č.2 je zamestnancom RADY a môže ho odvolať len
tajomník RADY, treba dať zdôvodnený návrh,
p. Šumský A. :
- Orava č. 2 je revír RADY SRZ a môžeme byť radi, že je zaradený do
celozväzového povolenia na rybolov,
p. Kabáč S. :
- pozná minimálne štyri miesta, kde sa darí lipňovi, navrhol tieto dobre
zarybniť, aby si rybári túto rybu uloviť,
p. Žmiják T. :
- poukázal na znevažovanie činnosti organizácie niektorými nezodpovednými členmi, ktorí sa neuvážene vyjadrili do médií ( televízna relácia
Ryby, Ryby, Rybičky ), poukázal na nedostatočné zarybnenie rieky
Orava násadou lipňa a navrhol preradenie z lipňovej vody na vodu kaprovú,
p. Šumský A. :
- celkovo do Oravy išlo 10.000 ks násady lipňa v roku 2015 ( 8.000 ks
dodala RADA ), revíry sa zaraďujú do kategórií nie podľa výskytu rýb
v nich, ale podľa podmienok pre výskyt týchto druhov,
p. Kabáč M. :
- keď sa úlovky lipňa neprejavia v úlovkoch, to neznamená, že sa vo
vode nenachádza, vyzval všetkých prítomných, aby si túto rybu neprivlastňovali a tak pomohli k jej reprodukcii a rozšíreniu,
p. Kabáč S. :
- opätovne zopakoval návrh na vysadenie násady lipňa na štyri miesta,
p. Migra V.( MO Námestovo ) : - pozdravil našich rybárov v mene výboru a MO SRZ Námestovo, informoval o zarybňovaní, športovej činnosti, o stúpajúcej tendencii v úlovkoch za posledné roky ( rekordné úlovky šťuky, zubáča ), poukázal na obdobné problémy s pozemkami pod rybárskym domom v Námestove, vyjadril svoj názor k pripravovanej zmene Zákona o rybárstve,
vykonávacej vyhláške a Stanov SRZ,
p. Mazalán J. :

- predsedajúci navrhol schváliť delegáta na mimoriadny snem hlasovaním:

p. Púčik J. :
p.Chomistek :

Janík :
Kazimír J. :

Prílepok R. :
Mazalán J.:

Kosmel M. :
Janík :
Mazalán J.:
Šumský A. :

Sabo M.:

Sárený C.:

Za návrh delegovať p. Gregáňa Miroslava st. a za náhradníka p.
Šumského Antona hlasovala
za optická väčšina,
schválené
- navrhol zvýšiť dobrovoľný príspevok za neodpracovanú jednu brigádnickú povinnosť z 2 Eur na 3 Eurá,
- navrhol priznať brigádnické hodiny členovi, ktorý si vyčistil stanovište
od odpadkov pred lovom, upozornil na výkon rybárskeho práv a v kombinácii otec a syn ( mladý rybár ), jedná sa o lov na tri udice aj v prípade
keď mladý rybár neovláda rybolovnú techniku,
- príspevkom podporil návrh p. Feriančíka zriadiť revír ChaP,
- poukázal na nedostatočnú informovanosť členov prostredníctvom webovej stránky a informačných tabulí, poukázal na nedodržiavanie uznesenia ČS zverejňovať zápisnice do 15 – 20 dní od konania zasadnutia
výboru, poukázal na duplicitné zverejnenie zápisnice č. 4 zo zasadnutia
výboru, , kritizoval aj neplnenie niektorých úloh, ktoré výbor prijal na
svojich zasadnutiach v roku 2015 ( napríklad úloha č. 03/15...),
- poukázal na neaktuálnosť zverejnených informácií na webovej stránke
organizácie, webová stránka Párnický rybár bola vytvorená z dôvodu nečinnosti organizácie vo veci informovanosti členskej základne,
- nesúhlasil s kritikou p. Kazimíra a p. Prílepka, všetky podstatné informácie o dianí v organizácii sú zverejňované včas, ako príklad uviedol
zverejnenie oznamu o termíne konania ČS a jej programu, zarybnenie
rybárskych revírov,
- ospravedlnil sa prítomným za oneskorené odovzdávanie zápisníc z rokovania výboru na zverejnenie ( spravidla o 10 dní neskoršie ako ukladá
uznesenie z ČS ), prisľúbil nápravu,
- poukázal na nedostatočné informovanie ( oneskorené ) vo veci zarybnenia kaprových revírov a zákonného hájenia nasadených rýb, príde loviť a tabuľa mu zakazuje loviť ( zbytočne prejazdené kilometre ),
- zverejniť zákaz lovu v súvislosti so zarybnením je možné až po tom, čo
ryba je vo vode, často sa stávalo, že násada bola objednaná na určitý
termín a nebola dodaná,
- potvrdil slová p. Mazalána a dodal, že vždy po zarybnení bol zákaz
lovu riadne zverejnený, navrhol zvýšenie lovnej miery lipňa na 40 cm,
návrh zdôvodnil potrebou vytvorenia generačného stáda a prirodzeného
výter, vyzval prítomných členov , aby si neprivlastňovali túto rybu,
- reagoval na niektoré nezodpovedané príspevky členov v rámci diskusie, informoval o žiadosti výboru vo veci pričlenenia časti revíru Orava
1 ku kaprovému revíru v Párnici ( plnenie uznesenia ČS ), avšak odpoveď bola, že to nie je možné, tak isto nie je možné preradiť lipňovú vodu
Orava 1 na vodu kaprovú, požiadal predkladateľov návrhu revíru ChaP
o vysvetlenie, ako môže takýto revír zarobiť peniaze organizácii, vyzval
prítomných členov na prácu vo výbor ( záujem o kandidovanie do budúcich volieb ), informoval o záveroch kontrol, ktoré prebehli na RADE
Žilina po výmene tajomníka ( trestná zodpovednosť nebola zistená –
RADA je kolektívny orgán ),
- odpovedal na otázku p. predsedu ako si vie zarobiť revír ChaP, týždenná povolenka v Maďarsku stojí 100Eur, ChaP ak je atraktívny, môžu
si rybári zakúpiť hosťovacie povolenia, je to aj dobrá reklama pre organizáciu,

Okoličáni M.:
Janík :
Šumský A. :

Benka A. :
Ferjančík T.:
Hubinák M.:
Bod

9.

- podporil návrh zriadenia revíru ChaP,
-reagoval na predchádzajúce príspevky a podporuje revír ChaP, finančné
prostriedky sa ušetria aj na zarybnení takéhoto revíru,
- informoval o fungovaní revíru ChaP v Ružomberku a o jeho vyčlenení
z celozväzovej lipňovej povolenky, RADA má záujem zloviť tento revír
za účelom zabezpečenia násady lipňa, navrhol zriadiť revír ChaP v časti
revíru 2620 – staronové jazero, kde má organizácia 70% pozemkový podiel,
- svojim vystúpením podporil návrhy zriadenia revíru ChaP,
- svojim vystúpením podporil návrhy zriadenia revíru ChaP a zvýšenia
lovnej miery lipňa na 40 cm,
- navrhol staronové jazero na revír ChaP.
Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda
návrhovej komisie v nasledovnom poradí :
1. Vytvorenie časti revíru bez privlastnenia úlovku „chyť a pusť“ v
revíri MO SRZ Dolný Kubín č. 2620 Odstavené rameno Istebné
od priepustu pod vstupnou cestou na revír v obci Párnica po oplotenie bývalého závodu OFZ v Istebnom od schválenia nového
revírovania v roku 2017.
za 119,
proti 48, zdržalo sa 29,
schválené
2. Vytvorenie časti revíru bez privlastnenia úlovku „chyť a pusť“ v
revíri č. 3-2710-6-1 Orava č. 1 od novovybudovanej lavice pre
peších v meste Dolný Kubín po lavicu pre peších v Dolnom Kubíne miesta časť Záskalie od schválenia nového revírovania v
roku 2017; časť revíru od „starej lavice“ v meste Dolný Kubín
po železničný most v Dolnom Kubíne zostáva v režime so zákazom lovu rýb (chránená rybia oblasť.
za optická väčšina,
schválené
3. Zvýšiť príspevok za neodpracovanú brigádnickú hodinu z 2 Eur
na 3 Eurá.
za 99,
proti 105, zdržalo sa 0,
neprešiel
4. Zvýšenie minimálnej lovnej miery lipňa v revíri MO SRZ Dolný
Kubín č3-2710-6-1 Orava č.1 na 40 cm.
za optická väčšina,
schválené
5. Vytvorenie časti revíru bez privlastnenia úlovku „chyť a pusť“ v
revíri MO SRZ Dolný Kubín č. 2620 Odstavené rameno Istebné
– staronové jazero.
za 76,
proti 94, zdržalo sa 0,
neprešiel
6. Zabezpečiť veľkoobjemový kontajner na odpadky ku kaprovým
revírom v Párnici.
proti optická väčšina,
neprešiel
Návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda návrhovej komisie p. Púčik Jozef v nasledovnom znení:

Členská schôdza schvaľuje
- správu o činnosti miestnej organizácie za rok 2015

- správu o finančnom hospodárení MO za rok 2015
- správu kontrolnej komisie za rok 2015
- návrh rozpočtu miestnej organizácie na rok 2016
- plán hlavných úloh miestnej organizácie na rok 2016
- brigádnickú povinnosť členov miestnej organizácie v roku 2016 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,
- vydanie jedného bezplatného miestneho povolenia na lov rýb pre členov MO,
ktorí dovŕšili vek 70 rokov a sú členmi SRZ minimálne 20 rokov,
- vydanie bezplatného miestneho kaprového povolenia za ulovenie sumca veľkého
/Silurus glanis/ v revíroch MO SRZ, ktorého úlovok bude riadne zdokumentovaný a nahlásený organizácii.
- delegáta na Mimoriadny snem SRZ p. Miroslava Gregáňa
- náhradníka na Mimoriadny snem SRZ p. Mgr. Antona Šumského
- návrh na vytvorenie časti revíru bez privlastnenia úlovku „chyť a pusť“ v revíri č. 3-2710-61 Orava č. 1 od novovybudovanej lavice pre peších v meste Dolný Kubín po lavicu pre peších
v Dolnom Kubíne miesta časť Záskalie od schválenia nového revírovania v roku 2017; časť
revíru od „starej lavice“ v meste Dolný Kubín po železničný most v Dolnom Kubíne zostáva
v režime so zákazom lovu rýb (chránená rybia oblasť.
- návrh na zvýšenie minimálnej lovnej miery lipňa v revíri MO SRZ Dolný Kubín č3-2710-61 Orava č.1 na 40 cm.
- návrh na vytvorenie časti revíru bez privlastnenia úlovku „chyť a pusť“ v revíri MO SRZ
Dolný Kubín č. 2620 Odstavené rameno Istebné od priepustu pod vstupnou cestou na revír v
obci Párnica po oplotenie bývalého závodu OFZ v Istebnom od schválenia nového revírovania v roku 2017.

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,
- vykupovať pozemky okolo rybárskych revírov
Za návrh rozpočtu a návrh uznesenia hlasovala optická väčšina prítomných členov - schválené.
Bod

10.

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

V Dolnom Kubíne dňa : 27.februára 2016

Ing. Kosmeľ Miroslav
tajomník MO SRZ

RNDr. Sabo Marián
predseda MO SRZ

