
S L O V E N S K Ý   R Y B Á R S K Y   Z V Ä Z 

 MIESTNA   ORGANIZÁCIA   DOLNÝ   KUBÍN 

 
Z Á P I S N I C A    č. 10/15 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
10.12.2015 

 

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

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

ková Milada, Púčik Jozef  

Hosť :             Gregáň Miroslav st. 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

  3. Plán zarybnenie na rok 2016  

4. Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

5. Príprava rozpočtu na rok 2016 

6. Rôzne 

Priebeh zasadnutia : 

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

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

Bod 1 : Kontrola plnenie úloh 

Trvajúce úlohy : 

- úloha č. 09/15 – vypracovať smernicu o odovzdávaní tržieb za predaj povolení na 

účet MO SRZ do SLSP.  

Zodpovedá : Bjel, Dutková               Termín : do konca roka 2015  

- úloha č. 10/15 – pripraviť vzor dohody o hmotnej zainteresovanosti pre zodpoved-

ných vedúcich a členov výboru. 

Zodpovedá : Kosmeľ                 Termín : do konca roka 2015 

Splnené úlohy :  11/15 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Žiadosť SRZ Rada Žilina o umiestnenie plašiaceho zariadenia na rieke Orava za-

slaná na OÚ Žilina odbor starostlivosti o ŽP ( informácia ), 

- Vyjadrenie OÚ Dolný Kubín odboru starostlivosti o ŽP k investičnému zámeru „ 

Vodné plocha parc. Číslo E- 2350, k.ú. Párnica “. 

Bod  3 : Plán zarybnenia na rok 2016 

 Hospodár p. Šumský Anton predložil výboru na schválenie plán zarybnenia na rok 

2016. Konštatoval, že je takmer totožný s plánom zarybnenia na rok 2015. Navýšený 

je u násady mreny severnej o nedodanú násadu v roku 2015 a minimálna zarybňovacia 

povinnosť je navrhnutá u násady hlavátky a podustvy. Uvažuje sa s násadou PP ( dvoj-

ročný ) a násadou PD od 600 do 700 kg do rieky Orava ( dva termíny zarybnenia ).  

Viacerí členovia výboru navrhli vysadiť do kaprových revírov pokusne násadu jesete-

ra. Hospodár vzniesol námietky k vysadeniu jesetera ( nedostatočná hĺbka, absencia 

štrkového dna, celoplošné zarastenie dna trávami ). Gregáň Miroslav uviedol, že naj-

vhodnejšie jazero na vysadenie násady jesetera by bolo jazero č.8. Púčik Jozef požia-

dal hospodára o informáciu, aký je pomer povinného minimálneho zarybnenia 



u kaprových revírov ku skutočnému zarybneniu v roku 2015. Požiadal hospodára 

o spracovanie návrhu zarybnenia kaprom ( K1,K2,K3 ) o 50 % viac ako v roku 2015.  

Bod  4 : Kontrola plnenia plánu hlavných úloh. 

Predseda MO SRZ p. Sabo Marián vyhodnotil plnenie hlavných úloh, pričom kon-

štatoval ich priebežné plnenie. 

Bod  5 : Príprava rozpočtu na rok 2016 

Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter predložil výboru návrh rozpočtu pre rok 2016. Po-

drobne s členmi výboru prerokoval jednotlivé položky na strane plánovaných výdav-

kov a príjmov. 

Bod  6 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef poďakoval pretekárskym družstvám a jednotlivcom za dosiahnuté 

výsledky v jednotlivých pretekárskych disciplínach, 

- taktiež poďakoval členom výboru a všetkým ktorí sa podieľali pri zabezpečovaní 

a organizovaní jednotlivých športových podujatí, 

- požiadal o schválenie vydania bezplatného miestneho povolenia podľa výberu 

pre p. Daudu Jozefa, Benku, Feješa, Žatka, ( za športovú činnosť, reprezentovanie 

organizácie a výkon funkcie rozhodcu),  

- požiadal o schválenie vydania bezplatného miestneho povolenia podľa výberu 

pre p. Mesároša a Piroha ( členovia KK a DK ), 

- požiadal o schválenie vydania bezplatného zväzového povolenia na kaprové vo-

dy a miestneho kaprového povolenia pre p.Bachledu Martina a Kosmeľovú Mi-

chaelu ( účasť na MS , MSR a reprezentovanie organizácie ),  

- p. Mazalán Ján požiadal hospodára o aktualizovanie zoznamu členov, ktorí majú 

prerušené členstvo v SRZ, 

- informoval o termínoch výdaja povolení na rybolov v roku 2016 v súvislosti 

s vydaním spravodaja a o možnosti elektronickej objednávky povolenia, 

- informoval o zverejnení a termíne výdaja vianočného kapra pre dôchodcov, 

- požiadal o schválenie vydania bezplatného zväzového povolenia na kaprové vo-

dy a miestneho kaprového povolenia pre p. Kukana ( spracovanie majetkových 

pomerov pod kaprovými revírmi v Párnici ),  

- p. Ďurkovič Dušan vyhodnotil brigádnickú činnosť za rok 2015, v ktorej je 

zohľadnená aj účasť na ČS, zoznam odovzdá pracovníkovi, ktorý bude predávať 

povolenia na rybolov, 

 - informoval o oprave dažďových zvodov na garáži a rybárskom dome, 

- p. Šumský Anton  informoval výbor o poškodení zdrže v Párnici a navrhol zapra-

covať jej opravu ( materiál, mechanizmus ) do rozpočtu budúceho roka, 

 - požiadal výbor o schválenie vydania bezplatných povolení na rybolov a zliav na 

povolenia pre členov MO SRZ Dolný Kubín : 

 Zľavy na povolenia 

 -17 Eur za desať a viac kontrol vykonaných členmi RS ( do vyhodnotenia nie sú 

zahrnutí členovia výboru ) - Kazimír, Babušiak, Flajs, Piroh, Žmiják, Chodák, Sá-

rený, Ferjančík , Medzihradský, 

 - 33 Eur u troch najaktívnejších členov RS - Čaprnda, Smoleň, Plančo , 

 - 3,5 Eur za písomné hlásenie priestupku - Plančo, Šumský , 

 Bezplatné povolenia 

 -  miestne povolenie na pstruhové vody pre hospodárov - Ferjančík, Plančo, 

Šumský , 

- miestne povolenie na lipňové vody pre hospodárov-Bachleda, Kazimír, Šumský , 

- miestne povolenie na kaprové vody pre hospodárov-Chodák, Šumský, Ferjančík ,  



- miestne kaprové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povinností( 

do vyhodnotenia nie sú zahrnutí členovia výboru ) – Šimek Dušan st, Dubovec, 

Kazimír , Plančo, Žúbor Miroslav, 

- miestne lipňové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povinností( 

do vyhodnotenia nie sú zahrnutí členovia výboru )- Žúbor Miroslav, Žúbor Peter, 

Ferjančík Tibor, Chodák Jaroslav, 

- zväzové povolenie na lipňové vody za prepiľovanie ľadov na kaprových revíroch 

a ťahanie šnúr ponad rieku Orava –  Plančo,  

-  p. Macík Jozef  požiadal o schválenie vydania bezplatného zväzového povolenia 

na kaprové vody a miestneho kaprového povolenia pre p. Flajsa Jána ( vedenie ry-

bárskych krúžkov v Žaškove, Párnici a Zázrivej ),  

- p. Sabo Marián informoval výbor o dianí na Rade SRZ Žilina, 

 - informoval o podmienkach trojdohody ( dohoda o vzájomnom obhospodarovaní 

rybárskych revírov ), 

 - informoval o pridelenej 2% dani MO SRZ Radou ( 1 280 Eur ), 

 - požiadal o schválenie podporného fondu pre pozostalých po zomrelom členovi 

MO SRZ  p. Harmaniakovi Milanovi vo výške 87 Eur, 

 - informoval o pripravovanej TV relácii pod hlavičkou Rady SRZ Žilina. 

 

Výbor schvaľuje : 

- vydanie bezplatného miestneho povolenia podľa výberu pre p. Daudu Jozefa, Ben-

ku, Feješa, Žatka, ( za športovú činnosť, reprezentovanie organizácie a výkon 

funkcie rozhodcu),  

-  vydanie bezplatného miestneho povolenia podľa výberu pre p. Mesároša a Piroha ( 

členovia KK a DK ), 

-  vydanie bezplatného zväzového povolenia na kaprové vody a miestneho kaprové-

ho povolenia pre p.Bachledu Martina a Kosmeľovú Michaelu ( účasť na MS , 

MSR a reprezentovanie organizácie ),  

- vydanie bezplatného zväzového povolenia na kaprové vody a miestneho kaprové-

ho povolenia pre p. Kukana ( spracovanie majetkových pomerov pod kaprovými 

revírmi v Párnici, 

- Zľavy na povolenia 

 -17 Eur za desať a viac kontrol vykonaných členmi RS ( do vyhodnotenia nie sú 

zahrnutí členovia výboru ) - Kazimír, Babušiak, Flajs, Piroh, Žmiják, Chodák, Sá-

rený, Ferjančík , Medzihradský, 

 - 33 Eur u troch najaktívnejších členov RS - Čaprnda, Smoleň, Plančo , 

 - 3,5 Eur za písomné hlásenie priestupku - Plančo, Šumský , 

 Bezplatné povolenia 

 -  miestne povolenie na pstruhové vody pre hospodárov - Ferjančík, Plančo, 

Šumský , 

- miestne povolenie na lipňové vody pre hospodárov-Bachleda, Kazimír, Šumský , 

- miestne povolenie na kaprové vody pre hospodárov-Chodák, Šumský, Ferjančík ,  

- miestne kaprové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povinností( 

do vyhodnotenia nie sú zahrnutí členovia výboru ) – Šimek Dušan st., Dubovec, 

Kazimír , Plančo, Žúbor Miroslav, 

- miestne lipňové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povinností( 

do vyhodnotenia nie sú zahrnutí členovia výboru )- Žúbor Miroslav, Žúbor Peter, 

Feriančík Tibor, Chodák Jaroslav, 

- zväzové povolenie na lipňové vody za prepiľovanie ľadov na kaprových revíroch 

a ťahanie šnúr ponad rieku Orava –  Plančo,  



- vydanie bezplatného zväzového povolenia na kaprové vody a miestneho kapro-

vého povolenia pre p. Flajsa Jána ( vedenie rybárskych krúžkov v Žaškove, Párnici 

a Zázrivej ), 

- vyplatenie podporného fondu pre pozostalých po zomrelom členovi MO SRZ  p. 

Harmaniakovi Milanovi vo výške 87 Eur, 

- obnovenie členstva po prerušení p. Martina Kelemena a p. Vladimíra Kutlíka. 

 

Prijaté úlohy : 

   - úloha č. 12/15 – spracovať návrh zarybnenia kaprom ( K1,K2,K3 ) o 50 % viac ako v roku 

2015.  

Zodpovedá : Šumský                Termín : do 11.01. 2016  

 

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       

 

 


