
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. 06/12 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 27.8.2012 
 

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

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

Jozef, Vajdulák Leonard 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky - informácie  

3. Informácia o športovej činnosti 

4. Informácia o brigádach 

5. Informácia o činnosti DK 

6. Informatívna správa KK 

7. 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:  07/12 – zadať vypracovanie geometrického plánu a majetkového vy-

sporiadania odberného objektu vody a prívodného potrubia 

k odchovným rybníkom vo Vyšnom Kubíne.  

Zodpovedá : Mazalán, Ďurkovič   Termín : september 2012  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie  

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- prihlášky za nových členov, 

- rozhodnutia ObÚ ŽP a KÚŽP na  ťažbu  riečneho materiálu v zmysle protipovod-

ňových opatrení. 

Bod  3 :Informácia o športovej činnosti 

Informáciu o športovej činnosti predniesol výboru vedúci športovej činnosti p. Púčik 

Jozef. Vyhodnotil doterajšie výsledky družstiev MO SRZ Dolný Kubín 

v celoslovenských postupových súťažiach LRU Mucha, kladne hodnotil aj výsledky 

nasadených družstiev v súťaži LRU plávaná – Oravská liga. Informoval o priebehu 

preteku Oravská muška u ktorej účastníkmi bola tradične veľmi dobre hodnotené or-

ganizačné zabezpečenie, ale aj stav zarybnenia rieky Orava.  Informoval výbor 

o propozíciách a organizačnom zabezpečení v poradí druhého ročníka preteku Feeder 

2012 o pohár predsedu MO SRZ. 

   Bod  4 : Informácia o brigádach 

 Informatívnu správu o brigádach predniesol výboru vedúci odboru tečúcich vôd p. 

Ďurkovič Dušan . V správe konštatoval, že máme 497 členov s brigádnickou povin-

nosťou a 20 nových členov, ktorí spolu majú odpracovať 5 180 hodín. Za prvý polrok 

bolo odpracovaných 1 450 brig. hodín. Informoval o zameraní brigád, ktoré je potreb-

né odpracovať do konca roku. Podrobnejšiu informáciu podal k poslednej brigáde, kto-

rá bola organizovaná v areáli RH vo Vyšnom Kubíne. Upozornil výbor na porušenie 

zmluvného vzťahu nájomcom zastúpeným p. Dyrcom, ktorý v rozpore s nájomnou 

zmluvou chová v areáli ovce. Dňa 25.8.2012 boli ustajnené ovce v chatke č. 2.  



Bod  5 :Informácia o činnosti DK 

Správu o činnosti DK predniesol z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti predsedu DK 

p. Piroha predseda MO p. Sabo Marián. Okrem členov ktorí už boli disciplinárne st í-

haní bol kontrolnou činnosťou RS a policajného zboru zistený dňa 18.8.2012 aj  trest-

ný čin pytliactva, ktorého sa dopustil náš člen r. č. 3-4170-1-1 ( lov bez platného ry-

bárskeho lístka ). 

Bod  6 :Informatívna správa KK 

 Správu KK predložil výboru predseda KK p. Vajdulák Leonard. Predmetom kon-

trolnej činnosti bola ekonomická a účtovná kontrola. Kontrolnou činnosťou neboli 

zistené žiadne nedostatky. KK odporúča prefotenie pokladničných bločkov z dôvodu 

ich uchovania a čitateľnosti. 

Bod  7 :Rôzne 

-    p. Mazalán Ján informoval výbor o plánovanej brigáde v obci Párnica dňa 

29.8.2012 od 8 – 15,00 hod v zmysle dojednania so starostkou obce. Organizačne 

zabezpečia p. Ďurkovič Dušan a p. Chodák Jaroslav, 

-    p. Púčik Jozef opätovne upozornil výbor na žalostný stav vo veci neporiadku na 

lovných stanovištiach a ich okolí ( kaprové revíry v Párnici ), 

-    p. Mazalán Ján v súvislosti s príspevkom p. Púčika navrhol inštalovanie odpad-

kových košov vyrobených z plastového potrubia ( lacné a odolné ), 

-    p. Gregáň Miroslav predložil výboru cenovú ponuku p. Dyrca na dodávku kon-

zumného pstruha dúhového ( 3,48 eur/kg ), 

 -  výbor schválil odber 300 kg násady PD pre zarybnenie revírov MO podľa pred-

loženej cenovej ponuky ( za 5 –ti, zdržali sa 2-ja, proti jeden ),  

 - informoval o vykonaných kontrolách výkonu rybárskeho práva  v spolupráci 

s Obvodným oddelením PZ a o zisteniach, 

 - informoval o termínoch a druhu plánovaného zarybnenia obhosp. revírov ( PD 

300 kg, zarybnenie amurom zvýšené o 200 kg ), 

-    p. Bjel Peter informoval o príjmoch a výdavkoch preteku Oravská muška ( príjmy 

pokrývajú náklady organizácie ),  

-    p. Ďurkovič Dušan informoval o zameraní najbližšej brigády na RH vo Vyšnom 

Kubíne ( vykosenie a vyčistenie prívodu vody, oprava chatiek ), 

-    p. Macík Jozef informoval o preteku mladých muškárov-  Podolinská pätnástka , 

ktorý sa z dôvodu vysokého stavu vody nekonal. 

Výbor schvaľuje : 

-  zarybnenie násadou PD 300kg a zvýšené zarybnenie násadou amura o 200 kg, 

- nákup násady pstruha dúhového z rybničného hospodárstva vo V. Kubíne 

v množstve 300kg a podľa predloženej cenovej ponuky. 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 08/12 – upozorniť nájomcu RH vo vyšnom Kubíne na porušenie zmluvy 

a prizvať p. Dyrca na najbližšie zasadnutie výboru.  

Zodpovedá : Kosmeľ    Termín : 24.09.2012  

- úloha č. 09/12 – zriadiť Homebanking pre MO SRZ v SLSP.  

Zodpovedá : Kosmeľ, Sabo    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       



 

 


