
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. 8/13 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 21.10.2013 
 

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

Dušan,  Dutková Milada, Macík Jozef, Vajdulák Leonard, Púčik Jozef, 

Mazalán Ján, Ďaďo Štefan 

 

Hostia :  Juraj Kazimír, Dyrc Ján 

 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

 2. Organizačné otázky - informácie  

  3. Správa odboru pre prácu s mládežou 

  4. Príprava na lov hlavátky 

  5. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

 

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

ných členov výboru a hostí. Konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný. 

  

Bod 1 : Kontrola plnenia úloh 

 

Trvajúce úlohy : 

- úloha č.  25/13 – zabezpečiť elektronické prihlasovanie pracovníkov do Zdravot-

nej poisťovne, preveriť možnosti bezplatného vedenia účtu a deaktivovanie služby 

antivírusovej ochrany od poskytovateľa internetových služieb. 

Zodpovedá : Bjel           Termín : október 2013 

- úloha č.  21/13 – pripraviť žiadosť na Environmentálny fond v rozsahu zverejne-

ných výziev. 

Zodpovedá : výbor           Termín : október 2013 

 

Splnené úlohy :  23/13. 24/13, 26/13  

 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie  

 

V organizačných otázkach boli prerokované návrhy žiadostí na Environmentálny fond. 

Bolo dohodnuté, že MO SRZ sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok 

v dvoch oblastiach ( Rekonštrukcia RH a Zachovanie pôvodného genofondu rýb ). 

Projekty so žiadosťami a prílohami je nutné doručiť na Environmentálny fond do 

31.10.2013. Výbor vyhodnotil plnenie zmluvy o prenájme RH k dnešnému dňu, pri-

čom poukázal na neplnenie bodu VI. v časti týkajúcej sa opravy a sfunkčnenia rybníka 

č. 1 s termínom do 31.12.2013. Vyhodnotenie plnenia tohto bodu bude predmetom na-

sledujúceho výboru. Bolo poukázané aj na povinnosť nájomcu vydezinfikovať 

a natrieť chatku, v ktorej boli ustajnené ovce. Zo strany p. Dyrca bola vznesená požia-



davka na dodanie 10 kg násady Li za účelom jeho odchovu a následného výteru. 

Kompenzácia bude zo strany chovateľa zabezpečená dodávkou násady PP. Od p. Dyr-

ca  bola vznesená požiadavka na dodanie 5 m3 štrku, 100 kg cementu a 4 ks kariroho-

že.  

 

Bod  3 : Správa odboru pre prácu s mládežou 

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

zef. V správe konštatoval, že počty organizovaných detí a spôsob organizácie je pri-

bližne rovnaký ako v predchádzajúcom roku. Zároveň informoval o preteku MR-

pokročilých.   

 

Bod  4 : Príprava na lov hlavátky 

 Vedúci RS p. Gregáň informoval výbor o počtoch predaných povolení na lov hla-

vátky k dnešnému dňu. Informoval o postupe RS pri prívlači na rieke Orava bez 

platného povolenia na lov hlavátky ( porušenie smernice RADY Žilina ). 

 

Bod  5 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval o úspechu nášho muškára p. Žúbora Miroslava, ktorý sa 

stal Majstrom Slovenska v LRU MUCHA,  

- p. Bjel Peter požiadal štatutárov o podpísanie mesačných hlásení na DÚ, 

- p. Ďaďo Štefan informoval výbor o stave vybavenosti zaslaných podnetov k zne-

čisteniu rybárskych revírov,  

-  p. Gregáň Miroslav požiadal p. Ďaďa Štefana o sformulovanie podnetu 

k vyvážaniu hnoja a jeho uskladňovaniu v blízkosti revírov v Párnici, 

 - požiadal o zoznam členov, ktorí nemajú odpracované brigády v tomto roku ( do 

15.12.2013 ) a zoznam členov ktorým je možné vydať vianočného kapra ( 53 roč-

ník a starší ),  

 - vyjadril svoj nesúhlas so schválenými podmienkami pre vydávanie vianočného 

kapra, 

- p. Ďurkovič Dušan požiadal vedúcich odborov o dodanie zoznamov osôb, ktorým 

sa priznávajú brigádnické hodiny ( do konca Októbra 2013 ), 

-   p. Macík Jozef pripomenul, že treba nahlásiť družstvo do divízie LRU MUCHA 

v zložení( Benka, Mäsiar, Feješ, Feriančík ), 

 - požiadal výbor o kompenzáciu cestovných nákladov pre p. Feješa za účasť 

a dosiahnutý výsledok na MSR v LRU MUCHA juniorov ( 1. miesto ), 

 - otvoril problém  spoločného používania prenosného počítača ( bude predmetom 

rokovania nasledujúceho výboru ), 

-    p. Sabo Marián informoval o rokovaní ohľadom kormorána v Trstenej, 

-   p. Kosmeľ Miroslav požiadal výbor o vyjadrenie k záujmu  družstva v zložení 

   ( Kosmeľ, Vajdulák, Mesároš, Púčik ) prihlásiť sa do postupovej súťaže FEEDER.

   

 

 

 

 

Výbor schvaľuje : 

- dodanie 5 m3 štrku, 100 kg cementu a 4 ks karirohože  na RH vo Vyšnom Kubíne, 

- dodanie 10 kg násady Li za účelom jeho odchovu a následného výteru, kompenzá-

cia bude zo strany chovateľa zabezpečená dodávkou násady PP, 

- výdaj vianočného kapra dôchodcom ročník 1953 a starší, 



- kompenzáciu cestovných nákladov pre p. Feješa za účasť a dosiahnutý výsledok 

na MSR v LRU MUCHA juniorov ( 1. miesto ). 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č.  27/13 – vypracovať zoznam pre výdaj vianočného kapra. 

 Zodpovedá : Mazalán         Termín : október 2013 

- úloha č.  28/13 – vypracovať podklady pre priznanie brig. povinnosti. 

Zodpovedá : vedúci odborov           Termín : október 2013 

- úloha č.  29/13 – sformulovanie podnetu k vyvážaniu hnoja a jeho uskladňovaniu 

v blízkosti revírov v Párnici. 

Zodpovedá : Ďaďo           Termín : október 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       

 

 


