
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. 6/14 

zo zasadnutia  výboru  MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 25.8.2014 
 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Mazalán Ján, Dutková Milada, Ďurkovič 

Dušan, Šumský Anton, Púčik Jozef, Vajdulák Leonard 

Hosť : Dyrc Ján 

Ospravedlnení : Hubinák Martin, Bjel Peter, Macík Jozef 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Informácia o športovej činnosti 

  4. Informácia o brigádach 

  5. Informácia o činnosti DK 

  6. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

členov výboru a konštatoval, ţe výbor je uznášania schopný. Vyzval prítomného p. 

Dyrca Jána aby vypracoval návrh prác, ktoré je nevyhnutné vykonať na RH vo Vyš-

nom Kubíne spolu s ich finančným vyčíslením a predloţil ich výboru MO SRZ. Po-

ţiadal p. Púčika Jozefa a Kosmeľa Miroslava, aby pripravili návrh dodatku zmluvy na 

prenájom RH vo Vyšnom Kubíne.  

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  

- úloha č. 22/14 – Spojiť sa s prevádzkovateľom MVE na Jasenovskom potoku ohľa-

dom sfunkčnenia rybochodu. 

Zodpovedá :  Šumský                Termín :  september 2014  

 

Splnené úloh : 24/14, 25/14  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- vestník Rady SRZ august 2014, 

- pozvánku a propozície na pretek funkcionárov ZO SRZ Ţilinského kraja o pohár 

viceprezidenta RADY ( 6.9.2014 VVN Tvrdošín ), 

- oznámenie o prijatom uznesení Prezídia SRZ č. 21/2014 ktoré potvrdzuje platnosť 

bodu 11. Uznesenia zo dňa 8.3.2014 z Výročnej ČS SRZ- Miestnej organizácie 

Dolný Kubín, 

- uznesenie Okresného súdu v Dolnom Kubíne ktorým zastavuje konanie vo veci ţa-

loby člena MO SRZ voči SRZ, MO Dolný Kubín, 

- ţiadosť o určenie náhradného termínu úhrady členského p. Mrkvicovej Evy. 

 

 

 



Bod  3 : Informácia o športovej činnosti 

 Vedúci športovej činnosti p. Púčik Jozef vyhodnotil jednotlivé športové podujatia 

podľa plánu športovej činnosti. Informoval o termíne a organizačnom zabezpečení 

feedrového preteku a na vrhol rozšíriť účasť aj o pretekárov Námestova a Trstenej.   

Bod  4 : Informácia o brigádach 

  Informatívnu  správu o brigádach predloţil výboru p. Ďurkovič Dušan. Konštatoval, 

ţe organizácia má 680 členov, pričom bolo plánovaných 6 544 brigádnických hodín. 

K 31.7.2014 bolo skutočne v teréne odpracovaných 1 901 brigádnických hodín. 

Bod  5 : Informácia o činnosti DK 

 Správu o činnosti DK spracoval a predloţil na zasadnutie výboru jej predseda p. Piroh 

Milan. Disciplinárna komisia MO SRZ Dolný Kubín za obdobie 1.1.2014 – 25.8.2014 

prejednávala na svojich 5-tich zasadnutiach 12 previnení členov MO SRZ Dolný Ku-

bín. Previneným bola uloţená buď disciplinárna pokuta, alebo disciplinárne opatrenie- 

verejné pokarhanie na výročnej členskej schôdzi. 

  

Bod 6 : Rôzne 

- Mazalán Ján opätovne otvoril vo výbore tému predaja povolení na rybolov, pri-

čom poţadoval navrhnúť a zmeniť doterajší systém tak, aby bol pre rybárov, ale aj 

organizáciu pruţnejší a efektívnejší ( platba a objednávanie cez internet, počítačo-

vé spracovanie ... ), 

- p. Ďurkovič Dušan poţiadal výbor o schválenie finančnej čiastky vo výške 50 Eur 

na nákup materiálu potrebného pre oplotenie RH vo Vyšnom Kubíne, 

- p. Kosmeľ Miroslav informoval výbor o moţnosti propagovať činnosť organizá-

cie na Kubínskom jarmoku, pričom zo strany Mesta by boli pre rybárov vytvorené 

vhodné podmienky ( miesto a stánok by bol zadarmo ). 

Výbor schvaľuje : 

- určenie náhradného termínu úhrady členského p. Mrkvicovej Eve, 

- finančnú čiastku vo výške 50 Eur na nákup materiálu potrebného pre oplotenie RH 

vo Vyšnom Kubíne. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 26/14 – pripraviť návrh dodatku zmluvy na prenájom RH vo Vyšnom Kubíne. 

Zodpovedá : Púčik, Kosmeľ                Termín : september 2014  

- úloha č. 27/14 – Navrhnúť efektívnejší spôsob vydávania a predaja povolení na rybolov. 

Zodpovedá :  výbor                  Termín : rok 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       

 

 


