
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. 2/14 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 15.4.2014 
 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav,Vajdulák Leonard, Mazalán Ján, Dutko-

vá Milada, Ďurkovič Dušan, Macík Jozef, Púčik Jozef, Hubinák Martin, 

Šumský Anton, Gregáň Miroslav st. 

Neprítomný :  Bjel Peter ( ospravedlnený ) 

Hostia :  Dauda Jozef  

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Schválenie plánu práce odborov 

  4. Príprava pretekov 

  5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a konštatoval, ţe výbor je uznášania schopný.  

Bod  1 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 

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

ca Jána. 

Zodpovedá : Púčik, Šumský               Termín : 19.5. 2014  

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

Zodpovedá : Ing. Kosmeľ, Sabo               Termín : 19.5. 2014  

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

Zodpovedá : Púčik, Ďurkovič               Termín : 19.5. 2014  

Splnené úloh : 3/14,  5/14  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- ţiadosť o prestup z MsO Liptovský Mikuláš do MO  Dolný Kubín p. Ďurana Jána,  

- ţiadosť o príspevok na MS v LRU na umelú mušku p. Bachledu Martina,  

- ţiadosť o prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Kozáka Milana, 

- ţiadosť o náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Kozáka Milana,  

- ţiadosť o prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Drexlera Františka, 

- záznam z ústneho konania s miestnym zisťovaním na stavbe MVE Beňovolehot-

ský potok, napísaný na OÚ D. Kubín, OSZP dňa 27.3.2014, 

- ţiadosť o prerušenie členstva v SRZ na roky 2014- 2015 p. Bujnu Jána, 

- ţiadosť o prerušenie členstva v SRZ na rok 2014 p. Laurinčík Martin, 

- ospravedlnenie z neúčasti na ČS p. Thurského Jána a Balcu Jána, 

- ţiadosť o podanie vysvetlenia spoločnosti TYRAPOL, spol. s. r. o. k činnosti MO 

SRZ na pozemkoch v ich vlastníctve.  

Bod  3 : Schválenie plánov práce odborov 

 Jednotlivý vedúci odborov predloţili výboru na schválenie plány práce a po pripo-

mienkovaní ich výbor jednomyseľne schválil. 

 



Bod  4 : Príprava pretekov 

  Člen sekcie LRU Mucha p. Dauda Jozef prerokoval s výborom organizačné zabezpe-

čenie pretekov I. a II. ligy LRU Mucha a Oravskej mušky, ktoré sa uskutočnia na rieke 

Orava v úseku od lavice v Medzibrodí po lavicu na Záskalie. Poţiadal výbor 

o zaslanie písomnej ţiadosti na správcu toku o zabezpečenie bezpečnej hladiny rieky 

v dňoch konania pretekov. V súvislosti s pripravovanou stavbou lavice cez rieku Ora-

va poţiadal výbor o zaslanie písomnej ţiadosti na Mesto D. Kubín vo veci podmienky 

nezasahovania do koryta rieky v čase konania pretekov. 

 Vedúci odboru športovej činnosti p. Púčik Jozef prerokoval s výborom organizačné 

zabezpečenie preteku dvojíc a celooravských pretekov, ktoré sa uskutočnia na Štrkovi-

sku Párnica, revír 4170. Propozície pretekov budú zverejnené včas na webovej stránke 

MO. Na Oravské rybárske preteky v LRU plávaná sú prihlásené štyri trojčlenné druţ-

stvá z našej MO. Výbor schválil 200 eur na vnadiace zmesi pre tieto druţstvá. 

 Organizačné zabezpečenie preteku detí ( 1. máj 2014 ) prerokoval s výborom vedúci 

odboru pre prácu s mládeţou p. Macík Jozef. Informoval výbor o širšej nominácii 

dvoch juniorov na MS v LRU Mucha, ktoré sa uskutočnia v Poľsku. 

Bod 5 : Rôzne 

- p. Mazalán Ján informoval výbor o postupe pri doručovaní oznamov a písomností 

cez desiatkárov, poštu a internet, ako aj o moţnosti získať informácie z násteniek,  

- poţiadal výbor o schválenie zvýšenia poplatku za školenie a skúšky nových čle-

nov z 2 eur na 5 eur za hodinu, 

- informoval výbor o cenách laserovej tlačiarne a kopírky ( cca 140 eur ), 

- poţiadal výbor o schválenie zakúpiť počítač pre potreby MO v hodnote do 400 

eur,  

- informoval o podnete ochranárskeho zdruţenia Tatry k nelegálne uloţenému od-

padu v Párnici – po prekonzultovaní so starostkou obce bude odpad zlikvidovaný 

v spolupráci s MO SRZ Dolný Kubín formou brigády,  

- p. Šumský Anton predloţil výboru návrh objednávky povolení na lov hlavátky ( 

50 ks po 50 eur a 10 ks po 200 eur ), 

- navrhol pri príleţitosti usporiadania májových pretekov zabezpečiť cca 100 vriec 

pre vyzbieranie stanovíšť od odpadkov, 

-informoval o podmienkach a termíne dodávky násady úhorieho monté ( 1 kg ), 

- poţiadal o schválenie zakúpiť krmivo na rozkŕmenie stanovíšť pre aplikáciu lie-

čiva Rupín ( 12 kg ), 

- informoval výbor o zámere osloviť rezbárov na cenovú ponuku na vyhotovenie 

drevených diplomov pre odmenených účastníkov preteku Oravská muška, 

- navrhol vyškolenie lovnej skupiny na zlovovací agregát v zloţení : Lakoštík Mar-

tin, Ţúbor Miroslav, Šumský Anton, Bachleda Martin, Ferjančík Tibor, 

- navrhol vyškolenie hospodárov : Šumský Anton, Bachleda Martin, Ferjančík Ti-

bor, 

- navrhol výboru schválenie úpravy lovných mier nasledovne : PP 30 cm, PD 30 

cm, Sivoň potočný 30 cm, Li 35 cm, Hlavátka podunajská 80 cm, 

- prekonzultoval s výborom návrh miestneho rybárskeho poriadku, 

- predloţil výboru návrh zriadenia revíru CH a P ( staronové jazero r. 2620 ) - ná-

vrh neprešiel, 

- p. Púčik Jozef poţiadal členov výboru o pomoc pri organizačnom zabezpečení 

plánovaných športových podujatí,  

- p. Ďurkovič Dušan informoval o plánovanej brigáde na oplotení areálu RH vo 

Vyšnom Kubíne, 



- poţiadal o zabezpečenie účasti starostky obce Vyšný Kubín a geodeta pre vytý-

čenie hranice pozemku a pre ohlásenie drobnej stavby, 

- p. Gregáň Miroslav st. navrhol výboru schváliť prerušenie členstva pre dlhodobo 

chorých členov MO SRZ p. Patscha a p. Furindu na dobu dvoch rokov, 

- navrhol výboru schváliť ceny hosťovacích povolení nasledovne :  

Kaprové vody- 40 eur týţdenné pre členov 

       -  75 eur týţdenné pre cudzincov 

           -  20 eur denné pre cudzincov 

Lipňové vody – 75 eur týţdenne pre cudzincov 

       -   20 eur denné pre cudzincov   

- Hubinák Martin v súvislosti s nelegálne uloţeným odpadom v k.ú. Párnica 

a Ţaškov, vypracuje podnety a prerokuje moţnosti odstránenia týchto skládok so 

starostami dotknutých obcí. 

Výbor schvaľuje : 

- prestup z MsO Liptovský Mikuláš do MO  Dolný Kubín p. Ďurana Jána,  

- príspevok na MS v LRU na umelú mušku p. Bachledu Martina vo výške 250 eur,  

- prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Drexlera Františka, 

- prerušenie členstva v SRZ na roky 2014- 2015 p. Bujnu Jána, 

- prerušenie členstva v SRZ na rok 2014 p. Laurinčík Martin, 

- plány práce vedúcich odborov pre nastávajúce obdobie, 

- zvýšenie poplatku za školenie a skúšky nových členov z 2 eur na 5 eur za hodinu, 

- zakúpenie počítača pre potreby MO v hodnote do 400 eur, 

- výdaj hlavátkových povolení v počte 50 ks á 50 eur a 10 ks á 200 eur, 

nákup vnadiacich zmesí pre druţstvá v LRU plávaná v hodnote 200 eur a krmiva 

na  rozkŕmenie stanovíšť pre aplikáciu liečiva Rupín ( 12 kg ), 

- ceny hosťovacích povolení nasledovne :  

Kaprové vody- 40 eur týţdenné pre členov 

       -  75 eur týţdenné pre cudzincov 

           -  20 eur denné pre cudzincov 

Lipňové vody – 75 eur týţdenne pre cudzincov 

                  -  20 eur denné pre cudzincov  

- vyškolenie hospodárov : Šumský Anton, Bachleda Martin, Ferjančík Tibor, 

- vyškolenie lovnej skupiny na zlovovací agregát v zloţení : Lakoštík Martin, Ţúbor 

Miroslav, Šumský Anton, Bachleda Martin, Ferjančík Tibor, 

- prerušenie členstva pre dlhodobo chorých členov MO SRZ p. Patscha a p. Furindu 

na dobu dvoch rokov, 

-    zakúpenie cien pre májové preteky v hodnote 300 eur. 

Výbor schvaľuje s podmienkou :  
-     prerušenie členstva v SRZ na rok 2014- 2015 p. Kozáka Milana, 

- náhradný termín zaplatenia členského príspevku p. Kozáka Milana.  

Výbor neschvaľuje : 

- ospravedlnenie z neúčasti na ČS p. Thurského Jána a Balcu Jána, 

- návrh zriadenia revíru CH a P ( staronové jazero r. 2620 ). 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 6/14 – Zaslanie písomnej ţiadosti na správcu toku o zabezpečenie bezpečnej hladi-

ny rieky v dňoch konania pretekov. V súvislosti s pripravovanou stavbou lavice cez rieku 

Orava poţiadať Mesto D. Kubín o vznesenie podmienky nezasahovania do koryta rieky 

v čase konania pretekov pre investora stavby. 

Zodpovedá : Púčik, Šumský               Termín : 19.5. 2014  

 



- úloha č. 7/14 – Zaslať na RADU SRZ ţiadosť o vyškolenie hospodárov pre potreby MO. 

Zodpovedá :  Kosmeľ                Termín : 30.5. 2014  

- úloha č. 8/14 – Dohodnúť termín a miesto školenia lovnej skupiny ( agregát ) pre potreby 

MO s p. Kohútom. 

Zodpovedá :  Šumský                Termín : 30.5. 2014  

- úloha č. 9/14 – Pripraviť odpoveď na list spoločnosti TYRAPOL spol., s.r.o. 

Zodpovedá :  Kosmeľ                Termín : 19.5. 2014  

- úloha č. 10/14 – Zaslať na radu SRZ ţiadosť o vydanie hlavátkových povolení. 

Zodpovedá :  Šumský                Termín : 19.5. 2014  

- úloha č. 11/14 – Zaslať na RADU SRZ a MŢP SR ţiadosť o úpravu lovných mier 

a vyţiadanie výnimky na skrátenie doby hájenia kapra rybničného. 

Zodpovedá :  Kosmeľ, Šumský              Termín : 19.5. 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       

 

 


