
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. 9/13 

zo zasadnutia výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 18.11.2013 
 

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

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

Ďaďo Štefan 

Ospravedlnený : Púčik Jozef 

 

Hostia :  Juraj Kazimír, Dyrc Ján 

 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

 2. Správa o zarybňovaní 

  3. Príprava inventarizácie majetku 

  4. Príprava rozpočtu na rok 2014 

                        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 zdravotnej 

poisťovne, preveriť možnosti bezplatného vedenia účtu a deaktivovanie služby an-

tivírusovej 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 

 

Bod 2: Správa o zarybňovaní  

             Hospodár MO p. Gregáň informoval výbor o zarybnení tokov MO SRZ k 20.11.2013. 

             Stav zarybňovania k uvedenému dátumu je zverejnený na internetovej stránke a vo 

vitrínach MO SRZ. 

               

Bod  3: Príprava inventarizácie majetku 

              K tomuto bodu bola prijatá úloha 32/13, ktorá bude realizovaná komisiou 

v uvedenom zložení. 

 

Bod 4: Príprava rozpočtu na rok 2014 

             K tomuto bodu bola prijatá úloha 33/13. 

 



Bod  5 : Rôzne 

- p. Gregáň Miroslav o  informoval invázii  kormoránov na našich revíroch a ich plašení 

ktorého sa zúčastnili členovia  MO 

- informoval o objednaní pyrotechnickej techniky  (petard) na plašenie kormoránov  

- p. Ďaďo Štefan informoval o riešení obnovenia internetového zapojenie so spoločnosťou 

T-com  

- p. Kosmeľ Miroslav informoval o riešení podnetov, ktoré boli zaslané na SIŽP Inšpekto-

rát životného prostredia v Žiline:  

a. Inšpektorát prijal podnet na nepovolený odber vody z Leštínskeho potoka a vykoná 

v štvrtom štvrťroku  kontrolu, o ktorej výsledkoch bude výbor informovať. 

b. Inšpektorát podnet na nepovolenú stavbu MVE na Beňovolehotskom potoku odstúpil na   

šetrenie OÚ  D. Kubín odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je vecne a miestne 

príslušným orgánom vodnej správy 

- predložil žiadosť p. Janotíka Tomáša a Lukáša z Or. Podzámku o presun 7 hodín brigád-

nickej činnosti na rok 2014 pre každého 

- predložil žiadosť p.Harezníka Júliusa z D. Kubína o prestup do našej MO z Trstenskej MO 

SRZ. 

- predložil žiadosť p.Sagála Juraja a Ferjančíka Tibora o prijatie do RS.  

- predložil žiadosť p. Vlčáka Serafína z Párnice na dodatočné zaplatenie členského + brigád 

za rok 2013 

- p. Sabo Marian podal informáciu zo spravodaja Rady SRZ 

- p.Mazalán Ján upozornil na uznesenie z ČS, ktoré s platnosťou od roku 2014 zvyšuje 

brigádnickú povinnosť člena na 15 hodín ročne s odpočtom 5 hodín za účasť na ČS.  

- p. Dyrc Ján informoval o priebehu rekonštrukčných prác na rybníku č.1. na ryb. zariadení  

vo V. Kubíne v zmysle uznesenia V MO SRZ. 

- p. Kazimír Juraj informoval o priebehu plašenia kormoránov prostredníctvom pyrotech-

nickej techniky, o požiadavke jej ďalšieho objednania  

 

 

Výbor schvaľuje : 
   - menný zoznam dôchodcov oprávnených na odber  1 ks vianočného kapra dňa 21.12.2013   

v rybárskom dome 

 - odovzdanie inventáru podpredsedom MO SRZ p. Jánom Mazalánom podľa priloženého   

zoznamu 

 -  zoznam členov ZÚ MR D. KUBÍN a ŽAŠKOV prechádzajúcich do KMR, predložený p. 

Macíkom  

 - presun brigád. hodín na rok 2014 pre Lukáša a Tomáša Janotíka,z Or. Podzámku, každý 

v počte 7 hodín. 

 - dodatočné uhradenie členského príspevku a brigád za rok 2013 pre Vlčáka Serafína z Párni-

ce  

-prestup p. Harezníka Júliusa bytom D. Kubín, z Trstenskej do našej MO SRZ ku dňu 

18.11.2013    

 

 

Prijaté úlohy : 

-  úloha 30/13 – doriešiť poskytovanie internetových služieb pre MO SRZ. 

   Zodpovedá: Kosmeľ, Ďaďo                                                 Termín: november 2013 

 

 

 



 

-  úloha 31/13 -  požiadať Radu SRZ v Žiline o stručné a jasné stanovisko k lovu na prívlač 

 v  mesiacoch november – december v lipňových vodách, konkrétne ako disciplinárne riešiť      

a pritom neporušiť zákon, lov prívlačou u členov SRZ, ktorí si nezakúpili povolenie na lov  

hlavátky.   

   Zodpovedá: Kosmeľ                                                             Termín: okamžite 

-  úloha 32/13 -  pripraviť a realizovať inventarizáciu majetku MO SRZ. 

   Zodpovedá: Bjel, Ďurkovič, Macík                                      Termín: december 2013 

- úloha 33/13 -  pripraviť podklady jednotlivých odborov k spracovaniu rozpočtu, vytvoriť    

rozpočet na rok 2014. 

   Zodpovedá: vedúci odborov, Bjel                                        Termín: december 2013  

-  úloha 34/13 – zabezpečiť tlač Spravodaja MO SRZ  2013/2 a jeho doručenie členom MO  

   Zodpovedá: Mazalán                                                            Termín: december 2013  

 

  

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

účasť a zasadnutie výboru ukončil. 

 

Zapísal a za správnosť zápisu zodpovedá podpredseda  MO p. Ján Mazalán 

 

                            Ján Mazalán         RNDr. Sabo Marián 

  Podpredseda  MO SRZ             Predseda MO SRZ       

 

 


