
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. 1/14 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 17.3.2014 
 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Gregáň Miroslav st., Bjel Peter, Vajdulák 

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

Púčik Jozef, Piroh Milan, Hubinák Martin, Šumský Anton 

 

Program : 1. Voľba predsedu MO SRZ a kontrolnej komisie ( KK ) 

2. Ustanovenie novozvolených členov výboru do výkonných funkcií  

  3. Schválenie plánu zasadnutí výboru 

  4. Voľba disciplinárnej komisie ( DK ) 

5. Organizačné otázky – informácie 

6. Kontrola plnenia úloh 

  7. Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia : 

 

Zasadnutie výboru otvoril p. Sabo Marián, ktorý privítal prítomných členov výboru 

a KK. Konštatoval, že výbor je uznášania schopný a vedením voľby  predsedu MO 

a KK poveril p. Piroha Milana.  

 

Bod 1 : Voľba predsedu MO a KK 

 

 Verejnou voľbou a jednomyselne bol do funkcie predsedu MO zvolený p. Sabo Ma-

rián a do funkcie predsedu KK  p. Vajdulák Leonard. 

  

Bod 2 : Ustanovenie novozvolených členov výboru do výkonných funkcií  

 

 Novozvolení členovia výboru boli  uvedení do funkcií MO SRZ nasledovne : 

  

1. Predseda MO     Sabo Marián 

 2. Podpredseda MO a zároveň vedúci  

odboru pre kultúru a informácie   Mazalán Ján 

 3. Tajomník MO        Kosmeľ Miroslav 

 4. Hospodár MO       Šumský Anton 

 5. Ekonóm    MO      Bjel Peter 

 6. Vedúci oboru teč. vôd       Ďurkovič Dušan 

 7. Vedúci odboru čistoty vôd     Hubinák Martin 

 8. Vedúci odboru pre prácu s mládežou     Macík Jozef 

 9. Vedúci odboru pre športovú činnosť   Púčik  Jozef 

 

Do funkcie pokladníka MO bola ustanovená  Dutková Milada, ktorá nie je voleným členom 

výboru. 

 



  

Predsedníctvo MO SRZ bude pracovať v nasledovnej zostave : 

 

 Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Šumský Anton, Bjel Peter. 

 

Bod 3 : Schválenie plánu zasadnutí výboru 
Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jed-

nohlasne schválil. Zároveň prečítal výboru uznesenie z ČS a plán hlavných úloh.  

 

Bod 4 : Voľba disciplinárnej komisie ( DK ) 

Predseda MO predstavil výboru kandidátov do DK MO SRZ Dolný Kubín a zahájil 

voľby predsedu a členov DK.  

DK bude pracovať v nasledovnom zložení : 

Piroh Milan    predseda komisie 

Paluga Milan    člen komisie 

Franek Štefan   člen komisie 

Medzihradský Dušan člen komisie 

Prílepok Dušan  člen komisie 

Bod 5 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prestup z MsO Ružomberok do MO  Dolný Kubín p. Richarda Marka,  

- žiadosť o vydanie miestneho povolenia na vody pstruhové p. Šmitalu Petra,  

- žiadosť o prestup z MO Dunaská Lužná do MO Dolný Kubín p. Kuhejdu Jozefa,  

- žiadosť o prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Sagana Maroša,  

- žiadosť o prerušenie členstva v SRZ na rok 2014 p. Kosmeľovej Zdeny.  

Bod  6 : Kontrola plnenia úloh 

   Kontrola úloh bude vykonaná na nasledujúcom zasadaní výboru. 

Bod 7 : Rôzne 

- p. Mazalán Ján požiadal výbor o riešenie povinnosti zúčastniť sa na ČS 

u všetkých členov MO, teda aj u tých ktorí sú oslobodení od brigádnickej povin-

nosti a nie sú cez ňu motivovaní ( dôchodcovia, ženy, ZŤP .. ), 

- otvoril problematiku vydávania vianočného kapra dôchodcom v súvislosti so 

zmenou uznesenia ( dosiahnutý vek 62 rokov a viac ), 

- poukázal na nutnosť pripraviť nový miestny rybársky poriadok v súvislosti 

s uznesením s ČS a pripravovaným novým revírovaním, 

- p. Sabo Marián vyhodnotil účasť na ČS v porovnaní s MO Trstená a MO Námes-

tovo ako veľmi dobrú, 

- predbežný termín školenia nových členov bol stanovený na 29.4.2014 ( školiaci 

Sabo, Gregáň, Mazalán ), 

- predniesol výboru požiadavku p. Dyrca Jána na úhradu preddavkovej faktúry na 

zmluvnú dodávku násadových rýb pre MO Dolný Kubín vo výške 2000 Eur ( za 

hlasovalo 5 členov výboru, štyria členovia boli proti ),  

- p. Púčik Jozef informoval o organizačnom zabezpečení a pripravovaných propo-

zíciách na „ Prvomájový pretek dvojíc“, 

- vyzval záujemcov o účasť v preteku družstiev LRU plávaná ( Oravské preteky na 

plávanú ), aby na budúcom výbore nahlásili svoje družstvá,  

- p. Ďurkovič Dušan požiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 400 

Eur na nákup stavebného materiálu ( štrk, cement, piesok, drôt ) pre plánované op-

ravy rybníkov na RH Vyšný Kubín ( brigáda 19.4.2014 ), 



- informoval o rozdieloch medzi prezenčnými listinami ČS ( príchod, odchod ) 

v počte 33 členov ktorým by nemala byť priznaná brigádnická povinnosť v rozsa-

hu 5 hodín, 

- p. Gregáň Miroslav st. navrhol nevydať vianočného kapra v roku 2015 dôchod-

com, ktorí sa nezúčastnia ČS, 

- požiadal výbor o postúpenie členov, ktorí nesprávne vypisujú záznam o úlovkoch 

DK ( Flajs Marián, Lovás Marián, Manco Peter, Jozef Hanko,Ján Peter ), 

- p. Macík Jozef informoval o zámere usporiadať prednášku rybolovnej techniky 

detí na revíroch MO v Párnici, 

- Hubinák Martin požiadal výbor o zaujatie stanoviska k návrhu revíru CHaP ( sta-

ronové jazero r. 2620 ), výbor sa bude predloženým návrhom zaoberať, ak ho pod-

porí nadpolovičná väčšina členov MO. 

Výbor schvaľuje : 

- prestup z MsO Ružomberok do MO  Dolný Kubín p. Richarda Marka,  

- vydanie miestneho povolenia na vody pstruhové pre p. Šmitalu Petra,  

- prestup z MO Dunaská Lužná do MO Dolný Kubín p. Kuhejdu Jozefa,  

- prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Sagana Maroša,  

- prerušenie členstva v SRZ na rok 2014 p. Kosmeľovej Zdeny,  

- plán zasadnutí výboru na roky 2014 – 2015, 

- úhradu preddavkovej faktúry p. Dyrcovi Jánovi na zmluvnú dodávku násadových 

rýb pre MO Dolný Kubín vo výške 2000 Eur, 

- finančnú čiastku vo výške 250 Eur na nákup stavebného materiálu ( štrk, cement, 

piesok, drôt ) pre plánované opravy rybníkov na RH Vyšný Kubín ( brigáda 

19.4.2014 ), 

- postúpenie členov, ktorí nesprávne vypisujú záznam o úlovkoch DK , 

- vydanie vianočného kapra v roku 2015 len dôchodcom, ktorí sa zúčastnili ČS, ale-

bo sa v stanovenom termíne ospravedlnili z neúčasti. 

 

Prijaté úlohy : 

 

- úloha č. 1/14 – pripraviť kúpnopredajnú zmluvu na nákup násadovej ryby od p. Dyrca Jána. 

Zodpovedá : Púčik, Šumský               Termín : 14.4. 2014  

- úloha č. 2/14 – preveriť podmienky poistnej zmluvy RD. 

Zodpovedá : Ing. Kosmeľ, Sabo               Termín : 14.4. 2014  

- úloha č. 3/14 – vypracovať zámer hospodára v súvislosti so zámerom zakúpiť elektrický 

agregát na zlovovanie rýb. 

Zodpovedá : Šumský                Termín : 14.4. 2014  

- úloha č. 4/14 – pripraviť návrh listu členom MO, ktorí sa nezúčastnili ČS. 

Zodpovedá : Púčik, Ďurkovič               Termín : 14.4. 2014  

- úloha č. 5/10 – zistiť na RADE SRZ Žilina termín školenia hospodárov a záväznosť miest-

neho rybárskeho poriadku pre iných členov SRZ. 

Zodpovedá : Sabo, Kosmeľ               Termín : 14.4. 2014  

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       

 



 


