
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. 11/14 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
12.01.2015 

 

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

Anton, Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef, Púčik Jozef   

Ospravedlnený : Vajdulák Leonard, 

Hosť : Gregáň Miroslav st. 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Správa o inventarizácii 

  4. Správa o priebehu brigád 

  5. Správa o činnosti odborov 

  6. Príprava ČS 

  7. 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 :  32/14 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Vladimíra Suju, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 Miroslava Chomisteka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Jaroslava Koutného, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Valčíka Svorada, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO Žilina p. Borisa Fedora, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Jozefa Ranuša, 

- žiadosť o ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Jurovčíka Františka, 

- žiadosť o prestup z MsO Levice do MO SRZ Dolný Kubín p. Radovana Krnáča, 

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

fa, 

- žiadosť o bezplatné vydanie povolenia na lov rýb pre rok 2015 p. Gejdoša Daniela, 

- žiadosť o dodatočné ospravedlnenie z neúčasti na ČS 2014 p. Kožienka Milana, 

- žiadosť o dodatočné ospravedlnenie z neúčasti na ČS 2014 p. Badlíka Františka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Borisa Kováčika, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Vojvodu Slavomíra, 

- žiadosť o ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Chovanca Vladimíra. 

Bod  3 : Správa o inventarizácii 

 Bod programu bol preložený na nasledujúce zasadnutie výboru.  

Bod  4 : Správa o priebehu brigád 

Správu predniesol vedúci odboru čistoty vôd p. Ďurkovič Dušan. Plánovaný počet 

brigádnických hodín pre rok 2014  dospelí členovia -7.979 hodín. Celkom odpraco-



vaných 5.880 hodín. Najaktívnejší členovia sú Plančo Marek 447 hod., Kazimír Ju-

raj 155 hod., Ferjančík Tibor 92 hod, Vicáň Kristián 63 hod..  

Bod  5 : Správa o činnosti odborov 

   Bod programu bol preložený na nasledujúce zasadnutie výboru. 

Bod  6 : Príprava ČS 

Predpokladaný termín ČS 2015 je stanovený na 14.3.2015. Predseda prerokoval or-

ganizačné zabezpečenie a poveril jednotlivých členov výboru prípravou schôdze.  

Bod  7 : Rôzne 

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

ne,  

- p. Mazalán Ján otvoril tému organizovania a priznávania brigádnickej činnosti 

v súvislosti s aktivitami niektorých členov vykonávať brigádnickú činnosť mimo 

schválený harmonogram brigád ( jedine s vedomím výboru a pod dozorom hospo-

dárov na daných revíroch ), 

- p. Šumský Anton predložil výboru návrh na priznanie zliav a vydanie bezplat-

ných povolení na rok 2015 za brigádnickú činnosť nad rámec členskej povinnosti, 

za reprezentáciu organizácie na športových podujatiach a ich organizačné zabez-

pečovanie a za obetavú prácu v prospech organizácie pre nasledovných členov MO 

SRZ  : 

 - Plančo  Marek, Ferjančík Tibor, Vicáň Kristián, Dauda Jozef a Ferjančík Tibor – 

vydanie bezplatného miestneho povolenia na pstruhové vody , 

 - Kosmeľová Michaela vydanie bezplatného zväzového povolenia na kaprové vo-

dy v hodnote 20 eur, 

 - Peter Žúbor, Kazimír Juraj priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov 

vo výške 33 eur, 

 - Dubovec Jaroslav, Paluga Milan, Medzihradský Dušan, Prílepok Dušan, Mesároš 

Peter, Štefan Franek, Žúbor Miroslav, Hubinák Martin priznanie zľavy pre zakú-

penie povolenia na rybolov vo výške 40 eur, 

 - Šimek Dušan priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo výške 30 

eur, 

 - Flajs Ján a Piroh Milan priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo 

výške 73 eur, 

  - Sališ vydanie miestneho povolenia na pstruhové vody v hodnote 23 eur, 

 - vydávanie miestnych povolení na kaprové vody pre ženy v hodnote 30 eur, 

- p. Ďurkovič Dušan predložil výboru návrh plánu brigád pre rok 2015, 

-   p. Kosmeľ Miroslav predložil výboru zoznam členov MO SRZ navrhnutých na                  

jednotlivé stupne vyznamenaní k príležitosti 90. výročia založenia organizácie. 

Výbor schvaľuje : 

- prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Vladimíra Suju, 

- prerušenie členstva na rok 2015 Miroslava Chomisteka, 

- prerušenie členstva na rok 2015 p. Jaroslava Koutného, 

- prerušenie členstva na roky 2015 a 2016 p. Valčíka Svorada, 

- prestup z MsO Levice do MO SRZ Dolný Kubín p. Radovana Krnáča, 

- prestup z MO SRZ Námestovo do MO SRZ Dolný Kubín p. Luku Jozefa, 

- prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO Žilina p. Borisa Fedora, 

- ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Jurovčíka Františka, 

- priznanie zliav a vydanie bezplatných povolení na rok 2015 pre nasledovných čle-

nov Mo SRZ : 

 - Plančo  Marek, Ferjančík Tibor, Vicáň Kristián, Dauda Jozef a Ferjančík Tibor – 

vydanie bezplatného miestneho povolenia na pstruhové vody, 



 - Kosmeľová Michaela vydanie bezplatného zväzového povolenia na kaprové vo-

dy v hodnote 20 eur, 

 - Peter Žúbor, Kazimír Juraj priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov 

vo výške 33 eur, 

 - Dubovec Jaroslav, Paluga Milan, Medzihradský Dušan, Prílepok Dušan, Mesároš 

Peter, Štefan Franek, Žúbor Miroslav, Hubinák Martin priznanie zľavy pre zakú-

penie povolenia na rybolov vo výške 40 eur, 

 - Šimek Dušan priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo výške 30 

eur, 

 - Flajs Ján a Piroh Milan priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo 

výške 73 eur, 

  - Sališ vydanie miestneho povolenia na pstruhové vody v hodnote 23 eur, 

- vydávanie miestnych povolení na kaprové vody v roku 2015 pre ženy v hodnote 

30 eur, 

- návrh plánu brigád pre rok 2015, 

- udelenie vyznamenaní členom MO SRZ k 90. výročiu založenia MO SRZ podľa 

priloženého zoznamu. 

Výbor schvaľuje podmienečne : 

- prerušenie členstva na rok 2015 p. Jozefa Ranuša, 

- prerušenie členstva na rok 2015 p. Borisa Kováčika, 

- prerušenie členstva na rok 2015 p. Vojvodu Slavomíra, 

- ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Chovanca Vladimíra. 

- ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Ledvorucha Ľuboša. 

Výbor neschvaľuje: 

- dodatočné ospravedlnenie z neúčasti na ČS 2014 p. Kožienka Milana, 

- dodatočné ospravedlnenie z neúčasti na ČS 2014 p. Badlíka Františka, 

- bezplatné vydanie povolenia na lov rýb pre rok 2015 p. Gejdoša Daniela. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 33/14 – zverejniť tlačivo pre výstup z organizácie na webovej stránke. 

Zodpovedá : Mazalán Ján                   Termín : 19.02.2015  

 

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       

 

 


