
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. 1/13 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 25.03.2013 
 

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

Dušan,  Dutková Milada, Macík Jozef, Vajdulák Leonard, Ďaďo Štefan, 

Púčik Jozef 

Ospravedlnený : Mazalán Ján  

Hosť : Kazimír Juraj 

Program : 1. Organizačné otázky - informácie  

2. Zhodnotenie priebehu ČS 

  3. Schválenie plánu zasadnutí výboru 

  4. Príprava školenia nových členov 

5. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

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

ných členov výboru a hosťa. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný. 

 

 

Bod 1 : Organizačné otázky - informácie  

Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť na prerušenie členstva na rok 2013 p. Antona Oršuliaka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2013 p. Ľuboslava Lauru,  

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Jaroslava Letku, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Mateja Kozáka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Jaroslava Hubu, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2013 p. Kosmeľovej Zdeny, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2013 p. Sabovej Marie, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Vladimíra 

Kubačku, 

- žiadosť o odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2013 zo zdravotných dôvo-

dov p. Jozefa Mendera, 

 

Bod  2 : zhodnotenie priebehu ČS 

Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil priebeh ČS ako korektný zo strany ve-

denia schôdze, ale aj zo strany príspevkov, návrhov a podnetov diskutujúcich. Podrob-

ne rozobral prijaté uznesenie ČS a členskou schôdzou uložené úlohy výboru. Uložil 

úlohu zverejniť závery ČS na webovej stránke MO a zaslať správu o konaní ČS na 

RADU MO SRZ Žilina. 

 

Bod  3 : Schválenie plánu zasadnutí výboru 

Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jed-

nohlasne schválil. Uložil p. Mazalánovi Jánovi úlohu zverejniť plán zasadnutí výboru 

na webovej stránke MO. 



Bod  4 : Príprava školenia nových členov 

Školenie nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa 13.4.2013 v priesto-

roch školy OA  v čase od 8,00 hod. – do 16,00 hod.  a skúšky 20.4.2013 v RD. 

 

Bod  5 : Rôzne 

-    p. Púčik Jozef informoval výbor o propozíciách a organizačnom zabezpečení 

 „ Prvomájového preteku dvojíc“, 

 - požiadal výbor o zabezpečenie brigády zameranej na prípravu lovných stanovíšť 

pre tento pretek, vedúci brigády Chodák Jaroslav a termín 27.4.2013, 

- p. Ďaďo Štefan informoval výbor o postupe SIŽP Žilina vo veci zasýpania vodnej 

plochy r. 2620 v Párnici, 

 - informoval o nutnosti zakúpenia externého harddisku potrebného na zálohovanie 

elektronických údajov a súborov organizácie ( cena do 70 eur ), 

- p. Bjel Peter informoval o stave finančných prostriedkov na účte MO a navrhol 

zriadiť terminovaný vklad z dobou viazanosti na ½ roka a vo výške 35.000 eur, 

-    p. Gregáň Miroslav informoval o situácii v predaji povolení na rybolov pričom 

zdôraznil, že do dnešného dňa si 40 členov a 9 mladých rybárov nedalo objednáv-

ky na povolenie pre rok 2013 a 150 členov si má vyzdvihnúť povolenie na posled-

ný termín 30.3.2013, 

- informoval výbor o zámere upraviť PH vody v kaprových revíroch v mesiaci máj 

2013 na základe meraní, 

- požiadal o schválenie nákupu PH metra, 

- požiadal tajomníka MO o získanie cenových ponúk na chrbtový agregát, ktorý by 

slúžil pre obhospodarovanie pstruhových revírov, 

- informoval o plánovanom zarybnení vlásočníc Jasenovského potoka násadou PP 

od p. Dyrca, 

- informoval o nutnosti vyškolenia dvoch členov na obsluhu zlovovacieho agregá-

tu, 

- požiadal hospodára na pstruhových revíroch p. Ďurkoviča o vytipovanie dvoch 

členov pre vyškolenie a prácu s agregátom, 

- informoval o aplikácii liečiva RUPIN do revíru 2620 v Párnici hneď po rozkrme-

ní stanovíšť pre aplikáciu liečiva, 

- požiadal výbor o schválenie zakúpiť krmivo pre rozkrmenie stanovíšť pre apliká-

ciu liečiva, 

- navrhol odvolanie hospodárov p. Dyrca a p. Kvietka pre nečinnosť a menovanie 

hospodára pre revír Orava 1 p. Kazimíra Juraja, 

-    p. Ďurkovič Dušan - informoval výbor o termíne a zameraní brigády na odchov-

ných rybníkoch vo Vyšnom Kubíne ( vonkajšie úpravy budovy liahne 24.3.2013), 

 - požiadal o schválenie nákupu stavebného materiálu v hodnote 250 eur, 

-    p. Macík Jozef požiadal výbor o schválenie rozmnožiť kľúče od budovy RD 

a o objednanie tlače testov pre MR, 

-    p. Sabo Marián informoval o podmienkach poistenia budov a inventáru od spo-

ločnosti Allianz, 

- p. Kosmeľ Miroslav otvoril problematiku zarybňovania lipňových revírov nása-

dou lipňa tymiánového a mreny severnej, poukázal na potrebu zvýšiť zarybnenie 

našich revírov na úkor konzumného PD, 

- Kazimír Juraj informoval o možnostiach zakúpenia zlovovacieho agregátu 

u spoločnosti SRYBA a Radomír Bednář, podporil kúpu a využitie agregátu a PH 

metra .  

 



Výbor schvaľuje : 

- prerušenie členstva na rok 2013 p. Antona Oršuliaka, 

- prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Jaroslava Letku, 

- prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Mateja Kozáka, 

- prerušenie členstva na roky 2013-2014 p. Jaroslava Hubu, 

- prerušenie členstva na rok 2013 p. Kosmeľovej Zdeny, 

- prerušenie členstva na rok 2013 p. Sabovej Marie, 

- prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Vladimíra Kubačku, 

- odpustenie brigádnickej povinnosti pre rok 2013 zo zdravotných dôvodov p. Joze-

fa Mendera, 

- plán zasadnutí výboru, 

- zakúpenie externého harddisku potrebného na zálohovanie elektronických údajov 

a súborov organizácie ( cena do 70 eur ), 

- zriadenie terminovaný vklad z dobou viazanosti na ½ roka a vo výške 35.000 eur, 

- zakúpenie PH metra,  

- zakúpiť krmivo pre rozkrmenie stanovíšť pre aplikáciu liečiva, 

- odvolanie hospodárov p. Dyrca a p. Kvietka pre nečinnosť a menovanie hospodára 

pre revír Orava 1 p. Kazimíra Juraja, 

- nákup stavebného materiálu v hodnote 250 eur pre vonkajšie úpravy budovy liahne 

vo Vyšnom Kubíne, 

- rozmnoženie kľúčov od budovy RD a o objednanie tlače testov pre MR. 

 

Výbor neschvaľuje : 

- prerušenie členstva na rok 2013 p. Ľuboslava Lauru.  

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č.  1/13 – zabezpečiť cenové ponuky pre nákup PH metra a chrbtového agre-

gátu. 

Zodpovedá : Púčik, Kosmeľ      Termín : 22.4.2013 

- úloha č.  2/13 – vyhodnotiť cenové ponuky násady mreny severnej a odvolanie 

a menovanie hospodárov MO SRZ v zmysle uznesenia výboru. 

Zodpovedá : Gregáň       Termín : 22.4.2013 

- úloha č.  3/13 – zabezpečiť cenovú ponuku na poistenie budov a inventáru . 

Zodpovedá : Kazimír       Termín : 22.4.2013 

- úloha č.  4/13 – zverejniť na webovej stránke MO závery ČS a plán zasadnutí výbo-

ru. 

Zodpovedá : Mazalán          Termín : 22.4.2013 

- úloha č.  5/13 – vytipovať dvoch členov pre vyškolenie a prácu s agregátom, 

Zodpovedá : Ďurkovič          Termín : 22.4.2013 

- úloha č.  6/13 – zaslať správu o konaní ČS na RADU MO SRZ Žilina. 

Zodpovedá : Sabo          Termín : 22.4.2013 

 

 

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       



 

 


