
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. 10/14 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
17.12.2014 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Ďurkovič Dušan, Šumský 

Anton, Vajdulák Leonard, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Pú-

čik Jozef   

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Plán zarybnenia na rok 2015 

  4. Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

  5. Príprava rozpočtu na rok 2015 

  6. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Bod  1 : Kontrola plnenia úloh 

Splnené úlohy :  31/14 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Jaroslavy Herdovej, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Branislava Sporku, 

- odvolanie proti disciplinárnemu rozhodnutiu č. DK-17/2014 a DK- 12/2014 dis-

ciplinárnej komisie pri MO SRZ Dolný Kubín. 

Bod  3 : Plán zarybnenia na rok 2015 

 Hospodár MO SRZ p. Šumský Anton predložil výboru plán zarybnenia na rok 2015. 

Výbor po pripomienkovaní plán zarybnenia schválil.  

Bod  4 : Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil plnenie hlavných úloh, pričom kon-

štatoval ich priebežné plnenie. 

Bod  5 : Príprava rozpočtu na rok 2015 

Bod programu bude predmetom rokovania najbližšieho výboru MO SRZ Dolný Ku-

bín.  

Bod  6 : Rôzne 

- p. Sabo Marián informoval výbor o priebehu a záveroch XI. Snemu SRZ v hoteli 

Belleuve vo Vysokých Tatrách, 

- informoval aj o zasadnutí RADY SRZ, 

- informoval o tom, že bol zvolený do KK pre športovú činnosť a za garanta za-

rybnenia Oravskej priehrady, 

- informoval o zámere vlastníkov skládky trosky v Istebnom o vybudovanie linky 

na spracovanie trosky zo skládky a o možnom negatívnom dopade na životné pro-

stredie, 

p. Púčik Jozef predložil výboru návrh zmluvy na prenájom RH vo Vyšnom Kubí-

ne,  



- p. Mazalán Ján otvoril tému voľby nového vedúceho RS, 

- informoval o skutočnosti, že 16 členov nebude mať odpracované brigády z dôvo-

du rozhodnutia výboru ( dôchodkový vek 62 rokov ) – zverejnené v rybárskom 

spravodaji, 

- p. Hubinák Martin informoval o odobraní vzoriek z Jasenovského potoka a o ich 

odovzdaní na rozbor ( biela voda ), 

- informoval o možnosti zakúpenia licencie na program výdaj povolení, evidencia 

pošty, členskej základne v hodnote 50 Eur, 

- p. Šumský Anton predložil výboru návrh na priznanie zliav pre členov RS 

v súlade so schválenou smernicou,  

- predložil výboru na schválenie miestny rybársky poriadok, 

- p. Ďurkovič Dušan vyhotovil a odovzdal aktuálne zoznamy členov ( odpracované 

brigádnické hodiny ) hospodárovi MO pre účel vydávania povolení na rybolov 

v roku 2015, 

- p. Macík Jozef informoval výbor o pripravovanej vedomostnej súťaži pre mla-

dých rybárov. 

Výbor schvaľuje : 

- prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Jaroslavy Herdovej, 

- prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Branislava Sporku, 

- miestny rybársky poriadok, 

- priznanie zliav pre členov RS podľa priloženého návrhu. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 32/14 – pripraviť negatívne stanovisko k zámeru pre posudzovanie EIA „ Techno-

logická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin.“ 

Zodpovedá : Sabo Marián                   Termín : december 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       

 

 


