
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. 1/15 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
23.03.2015 

 

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

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

Leonard, Dutková Milada 

 

Program : 1. Organizačné otázky – informácie 

2. Zhodnotenie priebehu ČS 

  3. Schválenie plánu zasadnutí výboru  

4. Príprava školenia nových členov 

  5. 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 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Odvolanie člena rybárskej stráže Miroslva Gregáňa ml. ( Okresný úrad DK ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 a 2016 p. Milana Moresa, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 a 2016 p. Dominiky Ratulovskej, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015  p. Antona Huráka a Dušana Huráka, 

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

Vladimíra, 

- žiadosť o obnovenie členstva p. Kosmeľovej Zdenky, 

- žiadosť o prerušenie členstva na 2 roky p. Sabovej Márie, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Michala Jašu, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 a 2016 p. Ľubomíra Povalu ( rok naro-

denia 1974 ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Karola Karcola, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Dutkovej Milady 

Bod  2 : Zhodnotenie priebehu ČS 

 Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil priebeh ČS ako korektný zo strany ve-

denia schôdze, ale aj zo strany príspevkov, návrhov a podnetov diskutujúcich. Podrob-

ne rozobral prijaté uznesenie ČS a členskou schôdzou uložené úlohy výboru. Uložil 

úlohu zverejniť závery ČS na webovej stránke MO a zaslať správu o konaní ČS na 

RADU MO SRZ Žilina. 

Bod  3 : Schválenie plánu zasadnutí výboru  

Predseda MO predložil výboru na schválenie plán zasadnutí výboru, ktorý výbor jed-

nohlasne schválil. Uložil p. Mazalánovi Jánovi úlohu zverejniť plán zasadnutí výboru 

na webovej stránke MO. 

Bod  4 : Príprava školenia nových členov 

Školenie nových členov MO SRZ Dolný Kubín sa uskutočnia dňa 18.4.2015 v priesto-

roch školy OA  v čase od 8,00 hod. – do 16,00 hod.  a skúšky 25.4.2015 v RD. 



 

Bod  5 : Rôzne 

 

- p. Mazalán Ján informoval o zámere prizvať na najbližšie rokovanie výboru 

predsedu Pozemkového spoločenstva Párnica.- riešenie nájomných vzťahov v Pár-

nici, 

- p. Hubinák Martin otvoril problematiku zavážania návnad a nástrah na kapro-

vých revíroch v Párnici s príslušným ustanovením zákona o rybárstve a miestnym 

rybárskym poriadkom, 

- p. Púčik Jozef informoval výbor o priebehu a výsledkoch športových podujatí 

v gescii MO SRZ Dolný Kubín za uplynulé obdobie a o pripravovaných poduja-

tiach v roku 2015, 

- požiadal vedúcich družstiev, aby nahlásili pretekárov na „ Oravské preteky 

v LRU plávaná “ – budú prihlásené štyri družstvá za našu organizáciu,  

- p. Šumský Anton informoval výbor o zámere zakúpiť baterkový agregát na zlo-

vovanie rýb v cene do 1000 Eur a člna v hodnote do 600 eur,  

- priznanie zľavy pre zakúpenie povolenia na rybolov vo výške 40 eur pre Františ-

ka Oškrobaného, 

- p. Kosmeľ Miroslav požiadal výbor o schválenie čiastky 200 Eur na krmivo pre 

štyri pretekárske družstvá v LRU plávaná, 

-   p. Macík Jozef predložil výboru plán pretekárskej činnosti mladých rybárov na rok 

2015. 

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 a 2016 p. Milana Moresa, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 a 2016 p. Dominiky Ratulovskej, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2015  p. Antona Huráka a Dušana Huráka, 

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

Vladimíra, 

- žiadosť o obnovenie členstva p. Kosmeľovej Zdenky, 

- žiadosť o prerušenie členstva na 2 roky p. Sabovej Márie, 

- plán zasadnutí výboru,  

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2015 p. Dutkovej Milady 

- zakúpenie miestneho kaprového povolenia na rybolov  vo výške 40 eur pre nečle-

na p.Františka Oškrobaného, 

- zakúpenie baterkového agregátu na zlovovanie rýb v cene do 1000 Eur a člna pre 

potreby obhospodarovania kaprových revírov v hodnote do 600 eur, 

- ospravedlnenie Miroslava Havku z neúčasti na ČS, 

- nákup krmiva pre štyri pretekárske družstvá v LRU plávaná v hodnote 200 Eur. 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 01/15 – zverejniť na webovej stránke organizácie závery ČS a plán zasadnutí výbo-

ru. 

Zodpovedá : Mazalán Ján                   Termín : 20.04.2015  

 

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       



 

 


