
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. 8/14 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
20.10.2014 

 

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

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

čik Jozef,  Dutková Milada 

Hosťia:  Opárty Alojz, Opárty Pavol, Plančo Marek 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Správa odboru pre prácu s mládežou 

  4. Príprava na lov hlavátky 
  5. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a hostí . Konštatoval, že výbor je uznášania schopný.  

Bod  1 : Kontrola plnenia úloh 

Trvajúce úlohy : 

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

treby MO s p. Behulom. 

Zodpovedá : Šumský                Termín : do konca roka 2014  

 

Splnené úlohy :27/14, 22/14 

Zrušené úlohy : 26/14, 28/14 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o pridelenie r.r. Rady SRZ VN Krpeľany a Raciborský potok – zamietavé 

stanovisko Rady SRZ, 

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

Pavla, 

- žiadosť o zrušenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Langa Ľu-

boša pre rok 2014 zo zdravotných dôvodov. 

Bod  3 : Správa odboru pre prácu s mládežou 

 Správu odboru predložil výboru vedúci odboru pre prácu s mládežou p. Macík Jozef. 

Počet organizovaných detí v krúžkoch - 52 detí. Súčasťou správy bol aj plán práce 

na skvalitnenie činnosti odboru na ďalšie obdobie.  

Bod  4 : Príprava na lov hlavátky 

Hospodár MO p. Šumský Anton oboznámil výbor s doterajším záujmom o vydanie 

povolenky na lov hlavátky. Konštatoval, že aj 50 povolení, ktoré má organizácia 

k dispozícii je na rieku Orava veľa. Na zlý stav hlavátky v rieke Orava poukazuje aj 

skutočnosť, že za posledné tri roky nebola v úlovkoch vykázaná žiadna hlavátka.

  

 

 



Bod  5 : Rôzne 

- p. Plančo Marek prejavil záujem o prenájom RH vo Vyšnom Kubíne a požiadal 

výbor o bližšie informácie k výberovému konaniu, 

- p. Opárty Pavol informoval výbor o zámeroch spoločnosti TYRAPOL spol, s.r.o. 

usporiadať si vlastnícke vzťahy k vlastníctvu pozemkov v k.ú. Párnica ( vyhotove-

nie geometrických, zápis pozemkov na LV ), 

- informoval výbor, že dotknuté územie je zaradené v Územnom pláne obce pre 

využitie na rekreačné účely, 

- informoval výbor o zámere vyznačiť hranice pozemkov v teréne vo vlastníctve 

spoločnosti,  

- informoval výbor o environmentálnej záťaži v danej lokalite a o možných rizi-

kách ( skládka Istebné, spodné vody... ), 

- p. Mazalán Ján požiadal zodpovedných vedúcich odborov o dodanie materiálov 

do pripravovaného spravodaja a o dodanie termínov zarybnenia kaprových revírov 

násadou kapra a termínov následného hájenia ( podklad pre zverejnenie ),  

- p. Púčik Jozef informoval o priebehu a výsledkoch feedrového preteku v Párnici, 

-  konštatoval, že boli dosiahnuté veľmi slabé úlovky, čo poukazuje na nedostatoč-

né zarybnenie kaprových vôd, 

- navrhol znížiť hladinu vody na kaprových revíroch cez letné obdobie z dôvodu 

vytvorenia nových stanovíšť pre lov rýb, 

- p. Bjel Peter navrhol zvýšiť zarybnenie pre rok 2015 minimálne o 6. 000 Eur,   

- navrhol zmenu vysádzania konzumného PD a to od komína na Bysterci smerom 

dole po prúde a navrhol nevysádzať podmierečného PD, 

- p. Šumský Anton informoval o zarybnení násadou lipňa, hlavátky, pstruha potoč-

ného, pleskáča, zubáča, mreny a podustvy , 

- informoval o možnostiach dodávky násady kapra rybničného od rôznych dodava-

teľov. 

Výbor schvaľuje : 

- prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MO SRZ Námestovo p. Hajdúcha Pavla, 

- zrušenie brigádnickej povinnosti zo zdravotných dôvodov p. Langa Ľuboša pre rok 

2014 zo zdravotných dôvodov, 

- nákup petárd pre účely plašenia kormorána. 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 29/14 – pripraviť žiadosť o povolenie na umiestnenie plašiaceho zariadenia kormo-

rána veľkého na Krajský úrad ŽP v Žiline. 

Zodpovedá : Kosmeľ                   Termín : november 2014  

- úloha č. 30/14 – pripraviť podmienky výberového konania na prenájom RH vo Vyšnom 

Kubíne a zverejniť na  webovej stránke MO. 

Zodpovedá : Kosmeľ, Sabo, Mazalán                 Termín : okamžite 

 

 

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       

 

 


