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

 MIESTNA   ORGANIZÁCIA   DOLNÝ   KUBÍN 

 
Z Á P I S N I C A    č. 03/12 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 21.5.2012 
 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav, Bjel Peter, Ďurkovič 

Dušan,  Púčik Jozef, Mazalán Ján, Dutková Milada, Vajdulák Leonard, 

Ďaďo Štefan, Macík Jozef 

Hostia     :      Chodák Jaroslav 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky - informácie  

3. Informácia odboru čistoty vôd 

4. Kontrola plánu hlavných úloh 

5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

Zasadnutie výboru otvoril predseda MO SRZ p. Sabo Marián, ktorý privítal prítom-

ných členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný. 

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy:   

16/11 – preskúmanie možnosti vysporiadania pozemkov pod odber-

ným objektom vody vo Vyšnom Kubíne.  

Zodpovedá : Mazalán Ján     Termín :18.06. 2012 

Splnené úlohy :  14/12, 02/12, 03/12 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie  

 Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

Žiadosť na prerušenie členstva p. Róberta Brašeňa na roky 2012 – 2013. 

Hosť výboru p. Jaroslav Chodák informoval výbor o priebehu a zameraní  brigád na 

prístupových komunikáciách ku kaprovým revírom v Párnici. Upozornil výbor na 

problém, ktorý vznikol so starostkou obce Párnica v dôsledku použitia materiálu zo 

skládky obce. 

Bod  3 :Informácia odboru čistoty vôd 

 Vedúci odboru čistoty vôd p. Ďaďo Štefan v predloženej správe zosumarizoval pod-

nety na nelegálne uloženie odpadu v katastri DK a okolitých obciach. Konštatoval, že 

zo strany IŽP Žilina , ale aj zo strany ObÚ a starostov obcí boli urobené nevyhnutné 

kroky k odstráneniu zdokumentovaných skládok. 

   Bod  4 : Kontrola plánu hlavných úloh 

Predseda MO p. Sabo Marián vyhodnotil plnenie plánu hlavných úloh pre rok 2012 

a konštatoval, že sú plnené priebežne. Požiadal tajomníka MO, aby písomne  odpove-

dal na vznesený diskusný príspevok p. Kazimíra Juraja v ktorom požadoval stanovisko 

k dodržiavaniu ustanovení Stanov SRZ medzi iným aj § 6 ods. 2 písm. b) v znení „zú-

častňovať sa na členských schôdzach, školeniach...“. 

Stanovisko Výboru : Výbor MO SRZ pripraví na nasledujúcu členskú schôdzu návrh 

na riešenie neospravedlnenej neúčasti členov na členskej schôdzi v zmysle stanov 

a disciplinárneho poriadku SRZ. Návrh bude predložený členskej schôdzi na odsúhla-

senie.   

 



Bod  5 : Rôzne 

-    p. Mazalán Ján predložil výboru na odsúhlasenie cenovú ponuku na zakúpenie 

premietacieho plátna a ukazovátka k videoprojektoru,  

 -  požiadal výbor o priznanie brig. povinnosti v rozsahu 5 hodín pre geodeta Kuka-

na ( vytyčovacie práce RH ), 

-    p. Bjel Peter informoval o záveroch valného zhromaždenia Slovrybu, a.s. a o spô-

sobe prerozdelenia zisku ( približne  200 eur pre MO ), 

-  p. Ďurkovič Dušan  
 - informoval o brigáde, ktorá sa uskutočnila na RH vo Vyšnom Kubíne a bola za-

meraná na opravu oplotenia ( opravených 120 m) , opravu poškodeného laminátu 

na hangároch, opravu mreže na odbernom mieste vody a jej osadenie, 

 - informoval o pripravovaných brigádach na pstruhových revíroch, 

-    p. Gregáň Miroslav informoval výbor o brigáde zameranej na spevňovanie brehov 

vodných plôch 5,6,7 v Párnici, 

- vzniesol požiadavku na použitie stavebných strojov na úpravu prístupových ciest 

ku kaprovým revírom v Párnici, 

- informoval o priebehu a záveroch porady hospodárov , ktorá sa uskutočnila dňa 

19.04.2012 na Rade SRZ v Žiline ( zarybnenie násadou PP a Li Oravy 1 Radou, 

problematika schvaľovania plánu zarybňovania pre roky 2012 – 2014, prítomnosť 

zástupcov organizácií na vodoprávnych konaniach, protipovodňové opatrenia, 

ťažba štrkových lavíc ... ),  

- informoval o mimoriadnej brigáde zameranej na vysádzanie násady kapra, 

- požadoval vypracovanie jednotných propozícií záväzných pre všetky tri zúčast-

nené organizácie pre  „ Celooravské preteky v LRU plávaná “, 

- informoval o brigádach zameraných na vytvorenie plôch pre zarybňovanie ( jaze-

ro 6,7,8,10,11) a odstraňovanie suchých porastov, 

- informoval o kontrole RS dňa 15.5. 2012 v Párnici ( kontrolovaných 49 osôb- 

bez priestupku ), 

- informoval o pripravovanom zarybnení Oravy 1 a kaprových revírov v Párnici 

násadou PD  , 

-  p. Sabo Marián informoval výbor o záveroch stretnutia predsedov organizácií SRZ 

a zástupcov štátnej správy a RADY SRZ k problematike MVE ( koncepcia HEP ). 

Záver zo zasadnutia bol požiadať MŽP o prehodnotenie predloženej koncepcie. 

Bola otvorená aj téma rybožravých predátorov a ich ochrany, ako aj téma o postoji 

ministerstva pri požiadavkách organizácií na odstraňovanie škôd. 

- p. Macík Jozef požiadal výbor o podporu muškárov z radov detí ( Feješ, Benko, 

Mäsiar ), ktorí sa chcú zúčastniť preteku „ Podolinská pätnáska“ , 

- p. Púčik Jozef požiadal výbor o priznanie brig. povinnosti v rozsahu 10 hodín pre 

p. Jurašíka za vytyčovanie trate a rozhodcovskú činnosť na preteku 1.5.2012, 

- informoval o účasti a výsledkoch pretekov zo dňa 1. a 8. mája a poďakoval zú-

častneným za pomoc pri org. zabezpečení. 

 

Výbor schvaľuje : 

- zakúpenie premietacieho plátna a laserového ukazovátka k videoprojektoru 

podľa predloženej cenovej ponuky, 

- priznanie brig. povinnosti v rozsahu 10 hodín pre p. Jurašíka za vytyčovanie 

trate a rozhodcovskú činnosť na preteku 1.5.2012, 

- priznanie brig. povinnosti v rozsahu 5 hodín pre geodeta Kukana ( vytyčovacie 

práce RH ), 

- nových členov MO SRZ podľa priloženého zoznamu, 



-   použitie stavebných strojov na úpravu prístupových ciest ku kaprovým revírom 

v Párnici, 

- prerušenie členstva p. Róbertovi Brašeňovi na roky 2012 – 2013.  

 

- úloha č. 04/12 – osloviť OVS ( Mesároš ) na zameranie potrubia prívodu vody do RH vo 

Vyšnom Kubíne ( majetkové pomery k pozemkom ).  

Zodpovedá : Ďurkovič , Kosmel     Termín : jún 2012  

- úloha č. 05/12 – vyvolať rokovanie so starostkou obce Párnica ( doriešenie nevyjasnených 

vzťahov ).  

Zodpovedá : Kosmeľ, Mazalán   Termín : jún 2012  

- úloha č. 06/12 – zaslať stanovisko výboru p. Kazimírovi v zmysle vznesenej požiadavky 

z ČS.  

Zodpovedá : Kosmeľ      Termín : jún 2012  

 

 

 

Po vyčerpaní stanoveného programu predseda MO SR Dolný Kubín poďakoval prítomným za  

účasť a zasadnutie výboru ukončil. 

 

Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá tajomník MO p. Kosmeľ Miroslav. 

 

 

Ing. Kosmeľ Miroslav     RNDr. Sabo Marián 

Tajomník MO SRZ     Predseda MO SRZ       

 

 


