
S L O V E N S K Ý   R Y B Á R S K Y   

Z V Ä Z  MIESTNA   ORGANIZÁCIA   DOLNÝ   KUBÍN 

 

Z Á P I S N I C A 
z členskej schôdze MO SRZ Dolný Kubín konanej dňa 23.03.2019 

 

Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny uloženej pri origináli zápisnice  

 

Hostia:  Migra  Vladimír, Jašura Peter ( za MO SRZ Námestovo ),  

Kabáč Miloš, Adamus Bernard ( za MO SRZ Trstená a RADU Žilina ), 

Hlavatý Jaroslav ( hospodár RADY SRZ Žilina  VN Krpeľany 2 ) 

Program:  

1) Otvorenie  

2) Voľba pracovného predsedníctva a komisií – mandátovej, volebnej a návrhovej   

3) Správa mandátovej komisie 

4) Doplňujúca voľba člena výboru 

5) Správa volebnej komisie 

6) Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS 

7) Správa o činnosti MO za uplynulé obdobie  

8) Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019  

9) Správa kontrolnej komisie  

10) Plán hlavných úloh na rok 2019  

11) Diskusia  

12) Schválenie uznesenia  

13) Záver 

 

Priebeh zasadnutia:  

 

Bod   1.  Zasadnutie ČS otvoril z poverenia výboru podpredseda MO SRZ p. Vajdulák Leonard, 

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. Smoleň Jozef, Hubinák Martin, Prílepok Roman a Kabáč 

Stanislav . K programu rokovania podal návrh p. Michalica Anton, aby body 8. a 9. boli 

zaradené za bod 2. programu rokovania. Prítomní členovia hlasovaním schválili 

navrhovanú zmenu poradia bodov programu a následne upravený program ČS.  

Bod  2.  Do pracovného predsedníctva boli zvolení : p. Vajdulák Leonard, Púčik Jozef, Kosmeľ 

Miroslav, Gregáň Miroslav st., Kabáč Miloš,  Migra Vladimír, Ferjančík Tibor,    

Do návrhovej komisie boli zvolení : p. Sabo Marián, Žatka Václav, Mazalán Ján,   

Do mandátovej komisie boli zvolení : p. Macík Jozef, Mesároš Peter,  Kľačko Viliam, Sagál 

Vladimír. 

Do volebnej komisie boli zvolení : Michalica Anton, Medzihradský Dušan, Šimek Jozef. 

Bod     3.  Správu mandátovej komisie predložil predseda mandátovej komisie p. Macík Jozef : 

               - počet členov 733 

  - prítomných 475 členov ( 64,8 % ) 

 - ospravedlnených 16 členov 

 ČS je v súlade s § 14, bodom 6.  Stanov SRZ uznášania schopná.  

Bod     4.  Predseda volebnej komisie Michalica Anton oboznámil prítomných členov MO SRZ  



s volebným poriadkom a predstavil kandidátov do výboru. Oboznámil prítomných , že jeden 

z kandidátov nespĺňa podmienku viac ako 4 roky členom v SRZ, ktorá je uvedená vo volebnom 

poriadku. Dal hlasovať, či kandidát môže byť pripustený k voľbám : 

 za 214,   proti 8  zdržalo sa 40  schválené 

Predseda volebnej komisie oboznámil prítomných, že sa bude voliť jeden člen výboru a jeden 

náhradník. Dal hlasovať o spôsobe voľby zdvihnutím ruky ( aklamačne ): 

za 223,   proti 0  zdržalo sa 0  schválené 

Pred hlasovaním bolo sčítaním zistené, že v miestnosti je prítomných 234 členov.   

Za člena výboru sa hlasovalo sa v abecednom poradí : 

Andrej Benka získal 170 hlasov – nadpolovičnú väčšinu – zvolený za člena výboru  

Sárený Michal získal  27 hlasov – nezvolený za člena výboru 

Predseda volebnej komisie dal hlasovať o náhradníkovi do výboru : 

Sárený Michal získal 234 hlasov – nadpolovičnú väčšinu – zvolený za náhradníka do 

výboru. 

Bod    5.  Správu volebnej komisie predniesol predseda volebnej komisie p. Michalica Anton. Na členskej 

schôdzi bolo v čase hlasovania 234 členov.   

Za člena výboru s počtom hlasov 170 bolo zvolený Andrej Benka. 

Za náhradníka do výboru bol zvolený s počtom hlasov 234 Sárený Michal.  

Bod    6.  Správu o kontrole plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcej ČS predniesol predseda MO  

Mgr. Púčik Jozef.    
Bod    7.  Správu o činnosti organizácie za uplynulé obdobie predniesol predseda MO  Mgr. Púčik Jozef.    

Bod   8.  Správu o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 vypracoval ekonóm MO Ing. 

Bjel Peter  a bola zverejnená v Dolnokubínskom rybárovi č. 1/2019.  

Bod   9.  Správu kontrolnej komisie vypracoval predseda KK p. Gregáň Miroslav st. a bola zverejnená 

v Dolnokubínskom rybárovi č. 1/2019. 

Bod  10.  Plán hlavných úloh na rok 2019 predložil predseda MO Mgr. Púčik Jozef. 

Bod 11.   V diskusii vystúpili členovia a hostia :  

  p. Kabáč M.( MO Trstená ) : - pozdravil prítomných od členov MO SRZ Trstená, informoval prítomných 

o svojom pôsobení v RADE SRZ Žilina ( 8 rokov člen RADY ), informoval 

o legislatívnom procese prípravy nového zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky 

a o ich uvedení do praxe, informoval o pripravovaných zmenách,  informoval 

o stavoch členskej základne, športovej činnosti, zarybnení obhospodarovaných 

revíroch, úlovkoch, ochrane vodných tokov ( plašenie kormorána, činnosť RS ), 

informoval o priebehu a záveroch ČS MO SRZ Trstená, informoval o zámere 

ochranárov vybudovať umelý vtáčí ostrov na Oravskej priehrade a o petícii proti jeho 

výstavbe, požiadal prítomných členov o podporu petície proti plánovanej výstavbe,  

  p. Migra V.( MO Námestovo ) : - o zarybňovaní obhospodarovaných revírov MO, športovej činnosti, 

o stúpajúcej tendencii stavu členskej základne ( 1433 členov ),  potvrdil pokračovanie 

dvojdohody  pre rok 2019, informoval o problematike kormorána veľkého 

a ostatných rybožravých predátorov, informoval o zarybnení  Oravskej priehrady, 

informoval o množstvách úlovkov a vzájomnej návštevnosti revírov, dotkol sa 

problematiky plánovanej výstavby umelého vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade, 

poprial prítomným veľa pekných zážitkov pri vode a pekných úlovkov,           

p. Janiga R.: - informoval o zákaze p. Macíka vydať detské povolenia, čo je podľa neho 

protiprávny postup, tvrdenie podložil informáciou od pracovníka RADY SRZ p. 

Jaša,  

p. Macík J.:  - reagoval na príspevok p. Janigu pričom uviedol, že v oblasti práce s mládežou sa 

uskutočnilo stretnutie s p. Jašom, na ktorom boli usmernení vedúci rybárskych 

krúžkov aj v tejto veci, potvrdil, že vydávanie povolení pre deti je možné aj jednotlivo 

k spokojnosti žiadateľa,  

p. Hlavatý  J. : - informoval prítomných o svojej činnosti vo funkcii hospodára a člena rybárskej 

stráže na VN Krpeľany z pohľadu zamestnanca RADY SRZ, informoval o zarybnení 

rieky Oravy a jej prítokov násadou pstruha potočného, informoval o dosiahnutých 

úspechoch vo veci prijatia manipulačného poriadku VN a VVN na rieke Orava za 

účelom zamedzenia kolísania hladiny, informoval o dobrých podmienkach neresu 



podustvy, informoval o ochrane revírov proti rybožravým predátorom ( odlovených 

274 ks kormorána veľkého ), poďakoval p. Plančovi M. za iniciatívu vo veci prijatého 

manipulačného poriadku, poďakoval p. Mesárošovi P. za športové správanie ( po 

ulovení 77 cm mreny, ju späť pustil do vody ), 

p. Flajs J. : - opýtal sa výboru ako sa chce postaviť k možnosti lovu na dierkach podľa nového 

zákona a v akom režime bude zaradená vodná plocha tzv. staronového jazera v 

Párnici, navrhol požiadať o zmenu revírovania Orava č.1 v skrátenej verzii z lipňovej 

vody na kaprovú ( len po Dierovú ), navrhol vyňať revír 4170 z celozväzového 

povolenia, požiadal výbor o zasielanie spravodajov a objednávok povolení aj pre 

členov KMR, navrhol usporiadať preteky dvojíc dieťa a rodič spoločne,     

p. Púčik J. : - reagoval na príspevok p. Flajsa a odporučil návrhovej komisii hlasovať 

o jednotlivých návrhoch do uznesenia, 

p . Vajdulák L. : - ubezpečil p. Flajsa, že členovia KMR budú dostávať poštu ako dospelí členovia, 

objednávky povolení je možné realizovať aj elektronicky na webovej stránke 

organizácie, 

p. Flajs J. : - požiadal o opravu prístupovej cesty na malú kosu v Párnici, 

  p. Kosmeľ M. : - informoval o rokovaniach s majiteľmi pozemkov prístupových ciest v Párnici 

a o zámeroch spoločnosti Tyrapol, spol. s.r.o. ,  

  p. Mazalán J. : - reagoval na doručovanie pošty členom KMR a potvrdil, že aj v minulosti bola 

členom KMR pošta doručovaná, 

  p. Janiga R. : - kriticky hodnotil vtok znečistených vôd zo skládky do najbližších jazier v Párnici, 

 p. Ferjančík. D. : - reagoval na príspevok p. Janigu, 

 p. Púčik J. : - rozbor vody z uvedených jazier nepreukázal predpokladané znečistenie, výbor 

zabezpečí opätovné odobratie vzoriek a následný rozbor,   

 p. Gaššo Z.. : - reagoval na príspevok p.Janigu a navrhol vytvorenie ochranného valu proti vtekaniu 

vôd,  

 p. Púčik J. : - nie je isté či vytvorenie násypu zabráni vtekaniu znečistených vôd zo skládky, 

p. Gregáň M. st. : - v minulosti sa výbor pokúšal zabrániť vtoku ale narazil na nesúhlas vlastníkov 

pozemkov a hrozilo trestné oznámenie, 

p. Šumský A. : - uviedol, že pred dvoma rokmi boli vzorky odobraté aj zo strieborného jazera 

a všetky boli v norme, tento rok je vtok znečistených vôd vo väčšej miere a treba 

merania zopakovať, 

p. Ondriga Š. : - navrhol zmenu revírovania na Orave č.1 od Istebianského potoka po Bystričku na 

vodu kaprovú,  

p. Žáček J. : - nesúhlasí s tým, že by mal na rybách robiť poriadok na stanovišti po druhých 

rybároch, nie je to spravodlivé, každý si má urobiť poriadok po sebe, 

p. Púčik J. : - reagoval na príspevok p. Žáčika, uviedol, že to ukladá zákon a je to postihnuteľné 

rybárskou strážou, ak chce chytať na znečistenom stanovišti, musí ho vyčistiť,  

p. Chodák J. : - poukázal na nevysporiadané majetkové vzťahy na r. č. 4170, obvinil predsedu 

organizácie, že neuviedol pravdivé informácie správnemu orgánu vo veci zasýpania 

vodnej plochy v Párnici a že ho neinformoval ako vlastníka o termíne konania, 

uviedol že výbor v minulosti tiež zasýpal vodnú plochu a orgány životného 

prostredia vtedy nekonali, poukázal na extrémne zdvihnutie hladiny výborom až po 

okraj jeho pozemkov, 

 p. Púčik J. : - uviedol, že on podnet na začatie konania orgánu životného prostredia nepodal, 

v Párnici keď stretol p. Chodáka bol na rybách, pozvánku na správne konanie zasiela 

účastníkom správny orgán a nie organizácia, požiadal hospodára organizácie aby sa 

vyjadril k zvýšeniu hladiny vody, 

p. Ferjančík T. : - poďakoval prítomným za podporu pri voľbách, informoval o rozmiestnení 

zubáčových hniezd ( 34 ks ) a o skutočnosti, že po štyroch rokoch pokusov sa zubáč 

v roku 2018 vytrel, vyzdvihol potrebu pokračovania v tejto činnosti aj z dôvodu toho, 

že úlovky zubáča v minulosti neprekročili počet 50 ks ročne, informoval o priebehu 

a zameraní brigád v roku 2018, informoval o aplikácii baktérií do r. 4170 a revíru 

CHaP a o význame tejto aplikácie ( odbahnenie, odburinenie ), informoval, že výbor 

na svojom zasadnutí schválil jarné zarybnenie kaprom, pričom on ako hospodár 



poukázal na riziká jarného zarybnenia a tiež na problematickú dopravu a termíny zo 

strany dodávateľov, informoval o zvýšenom zarybnení rieky Orava v roku 2019 

pstruhom dúhovým a o zarybnení 200 kg pstruha dúhového aj do Párnice pred 

májovými pretekmi, reagoval na požiadavku opraviť prístupovej cesty na malú kosu 

( technicky náročné z hľadiska prístupu ), treba hľadať reálne riešenia, vyjadril 

nesúhlas s lovom rýb na dierkach ( vyrušovanie rýb pri zimovaní ), navrhol vyňatie 

revíru 4170 z celozväzovej povolenky a zavedenie hornej hranice u kapra na 70 cm 

a lovnej miery na 45 cm, zdôvodnil potrebu zvýšenia hladiny jazier z dôvodu 

zachytenia dostatku vody pre neres rýb, poďakoval Muškárskemu klubu, Párnickému 

rybárovi a Tónovi Šumskému za spoluprácu a pomoc pri vykonávaní funkcií vo 

výbore, 

 p. Kosmel M. : - uviedol, že výbor hospodára nenútil vykonať jarné zarybnenie rybou, ktorá nie je 

v dobrom zdravotnom stave, o problémoch s termínom dodávky a dopravných 

problémoch zo strany dodávateľa sa výbor dozvedel až z príspevku hospodára na ČS, 

jarné zarybnenie je vykonávané organizáciou už minimálne tri roky po sebe a ryba 

bola dodávaná Rybárskou agentúrou, ktorá rybu nesádkuje pre vianočný trh, ale ju 

zlovuje na jar z voľnej plochy pre jarné zarybnenie, ryba bola vždy v dobrej kondícii 

čo potvrdili aj spokojní rybári, rybu dodávateľ dodáva aj do viacerých 

stredoslovenských organizácií,  

p. Ferjančík D. : - reagoval na príspevok p. Chodáka, nepáči sa mu, že obviňuje hospodára zo 

zdvihnutia hladiny, treba sa pozrieť aj na zvýšenú hladinu rieky Orava, ktorá ma na 

to vplyv, 

  p. DubovecJ. : - poukázal na nutnosť regulovania hladiny vody, upozornil na nelegálne zavážanie 

vodnej plochy v Párnici podnikateľskými subjektami, navrhol geodeticky zamerať 

pravú stranu brehu zavážaného jazera, uviedol, že výbor za posledné roky nevykúpil 

ani m2 pozemkov pod vodnými plochami v Párnici, im sa podarilo odkúpiť pozemky 

pre prístup k svojim pozemkom, kritizoval slabú účasť na brigádach v Párnici a zlú 

organizáciu, hniezda zubáčov navrhol usporiadať a nie porozhadzovať po celej 

vodnej ploche, nepáči sa mu označenie mäsiari pre rybárov čo si privlastnia ryby 

v zmysle zákona a vyhlášky, 

  p. Ferjančík D. : - požadoval, aby do zápisníc z výboru sa menovite uviedlo kto hlasoval za , proti 

alebo sa zdržal, 

  p. Kosmeľ M. :  -  k rozhodnutiam výboru uviedol, že výbor je kolektívny orgán, ktorý dostal dôveru 

od ČS  vo voľbách, za rozhodnutia výboru zodpovedajú všetci členovia rovnako, bez 

ohľadu na to ako hlasovali, uznesenie je platné ak hlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných členov, súhlasí s uvádzaním mien pri hlasovaní vo výbore, ak si to 

odsúhlasí ČS, 

 p. Benka A. : - reagoval na p. Chodáka vo veci zasýpania vodnej plochy v Párnici, uviedol, že 

zasýpanie nebolo hlinou ale stavebným materiálom, čo je protizákonné, 

 p. Záhumenský T. : - vyjadril sa k rozmiestneniu zubáčových hniezd, poukázal na skutočnosť, že pri 

hniezdach by sa nemalo loviť z dôvodu vyrušovania rýb pri nerese, 

p. Púčik J. :  - revír 2620 kde sú rozmiestnené hniezda je zahájený do 1.6. ( minimálne ohrozenie 

), 

Bod    12.  Za návrhy do uznesenia, ktoré vzišli z diskusie dal hlasovať predseda návrhovej 

komisie v nasledovnom poradí : 

Prítomných na členskej schôdzi v dobe hlasovania 139 . 

1. Zvýšiť príspevok na zarybnenie za neodpracované brigády z troch 3 eur na 4 

eurá. 

 za 59,  proti 42,  zdržalo sa 29    neprešiel   

2.  Spracovať a zaslať na Radu SRZ návrh na zmenu časti revíru 3-2710-6-1 

Orava č.1B z lipňového na kaprový; dĺžku revíru navrhnúť od cestného 

mosta do obce Žaškov, po sútok rieky Oravy s Váhom. 

za 118,  proti  10,  zdržalo sa 15,   schválené 

3. Požiadať do konca marca 2019 o povolenie lovu pod ľadom ( lov na dierkach 

).  



za 17,  proti 70,  zdržalo sa 47,    neprešiel 

4. Zvýšenie lovnej miery u kapra rybničného na 45 cm na všetkých 

obhospodarovaných revírov.                           za 

67,  proti 59,  zdržalo sa 25,      neprešiel  

5. Zavedenie najväčšej lovnej miery u kapra rybničného na 70 cm.                      za 

108,  proti 11,  zdržalo sa 38,      schválené  

6. Geodeticky zamerať pravú stranu jazera od cesty a pod zdržou  v Párnici od 

spoločnosti Drevicom. 

za 41  proti 2 ,  zdržalo sa 78,       neprešiel 

7. Uvádzať do zápisníc z výboru pri hlasovaní menovite kto je za, proti alebo sa 

zdržal. 

za 69,  proti  4,      zdržalo sa 70,      neprešiel 

8. Požiadať o vyňatie revíru č. 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica zo zväzového 

povolenia .   

za  89,  proti 12,  zdržalo sa 30,      schválené 

9.  Predĺžiť revír CHaP na revíri Orava č.1 až po most pri bývalej SAD. 

za 35,  proti 80,  zdržalo sa 32,      neprešiel  

 

Správu návrhovej komisie – návrh uznesenia členskej schôdze predniesol predseda návrhovej komisie p. 

Sabo Marián. 

 

Členská schôdza berie na vedomie: 

- diskusné príspevky členov a hostí. 

 

Členská schôdza schvaľuje: 
- správu o činnosti miestnej organizácie za rok 2018, 

- správu o finančnom hospodárení MO za rok 2018, 

- správu kontrolnej komisie za rok 2018, 

- návrh rozpočtu miestnej organizácie na rok 2019, 

- plán hlavných úloh miestnej organizácie na rok 2019, 

 - brigádnickú povinnosť členov miestnej organizácie v roku 2019 vo výške 15  brigádnických hodín, 

v prípade neodpracovania brigády prispieť na účel zarybňovania sumou 3,00 € 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, 

- zavedenie najväčšej lovnej miery pre kapra rybničného – 70 cm, 

- vyňatie revíru č. 3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica zo zväzového povolenia, 

- spracovať a zaslať na Radu SRZ návrh na zmenu časti revíru 3-2710-6-1 Orava č.1B z lipňového na 

kaprový; dĺžku revíru navrhnúť od cestného mosta do obce Žaškov, po sútok rieky Oravy s Váhom, 

- výsledky doplňujúcich volieb do výboru MO SRZ: 

     - Andrej Benka – člen výboru, 

     - Sárený Michal – náhradník za člena výboru. 

 

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, 

- pripraviť podklady pre zavedenie najväčšej lovnej miery pre kapra rybničného   70 cm a vyňatie revíru č. 

3-4170-1-1 Štrkovisko Párnica zo zväzového povolenia. 

 



 Hlasovanie o návrhu rozpočtu a návrhu uznesenia bolo riadené p. Vajdulákom Leonardom. 

  

  za 116,  proti 0 ,  zdržalo sa 2,       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 : 23.marca 2019 

 

 

 

 Ing. Kosmeľ Miroslav    Mgr. Púčik Jozef 

 tajomník MO SRZ    predseda MO SRZ 


