
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. 05/12 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 23.7.2012 
 

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

Dušan,  Púčik Jozef, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďaďo Štefan, Macík 

Jozef 

Ospravedlnený :  Vajdulák Leonard 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky - informácie  

3. Informácia o čerpaní rozpočtu 

4. Informatívna správa KK 

5. Správa odboru pre prácu s mládežou 

6. 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:   

Splnené úlohy :  16/11, 04/12, 05/12 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie  

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- rozhodnutie Krajského úradu ŽP v Žiline k úprave plavebného chodníka v rieke 

Orava – Šárfy plte, 

- vestík SRZ, RADY  júl 2012, 

- odpoveď RADY SRZ na žiadosť o poskytnutie informácie požadovanú obcou Pár-

nica k účelu využívania rybníkov ( kaprové revíry ) v Párnici, 

- pozvánky na vodoprávne konania ( protipovodňové opatrenia ) Žaškov, Medzibro-

die. 

V rámci organizačných otázok vedúci odboru športovej činnosti p. Púčik Jozef infor-

moval o organizačnom zabezpečení preteku „ Oravská muška “ ( spolupráca 

s majiteľom rešt. zariadenia p. Chýlkom, vytýčenie trate, obsadenie funkcií 

v organizačnom výbore, zabezpečenie bezpečného prietoku rieky Orava ... ). 

Bod  3 :Informácia o čerpaní rozpočtu 

 Ekonóm MO p. Bjel Peter informoval výbor o plnení jednotlivých položiek rozpočtu 

v časti výdajov a príjmov. Konštatoval, že položky sú plnené priebežne a je predpo-

klad, že plánovaný rozpočet bude dodržaný. 

   Bod  4 : Informatívna správa KK 

 Bod programu bude predmetom nasledujúceho zasadnutia výboru z dôvodu osprave-

dlnenej neprítomnosti predsedu KK p. Vajduláka Leonarda.  

Bod  5 :Správa odboru pre prácu s mládežou 

 Správu odboru pre prácu s mládežou predniesol výboru MO vedúci odboru p. Macík 

Jozef. Informoval o priebehu a výsledkoch podujatí ktoré sa uskutočnili a informoval 

o pripravovaných podujatiach pre druhý polrok. 



-    p. Mazalán Ján navrhol výboru pre rok 2013 prehodnotiť rozsah a druh povolení 

na rybolov doteraz organizáciou zabezpečovaný pre záujemcov o výkon rybárske-

ho práva ( hosťovacie povolenia na rybolov, predaj povolení na rybolov pre nery-

bára ... ), 

-    p. Púčik Jozef navrhol výboru prerokovať na nasledujúcom zasadaní výboru  pos-

tup ohľadom neoprávneného oplotenia pozemkov MO v časti RH vo Vyšnom Ku-

bíne ( nerešpektovanie výzvy ), 

-    p. Gregáň Miroslav reagoval na vznesený návrh k rozsahu poskytovaných povo-

lení na rybolov našou organizáciou, pričom ubezpečil výbor že zabezpečujeme 

hosťovacie povolenia na rybolov v plnom rozsahu ( podľa zoznamu povolení vy-

daného Radou SRZ ), 

 - vyjadril zásadný nesúhlas s predávaním hosťovacích povolení pre nerybárov na-

šou MO, 

 - informoval o pripravovanom zarybnení rieky Orava konzumným pstruhom dú-

hovým vo štvrtok 26.7.2012 v množstve 500 kg . 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 07/12 – zadať vypracovanie geometrického plánu a majetkového vysporia-

dania odberného objektu vody a prívodného potrubia k odchovným rybníkom 

vo Vyšnom kubíne.  

Zodpovedá : Mazalán, Ďurkovič    Termín : september 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       

 

 


