
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. 11/15 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
11.01.2016 

 

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

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

ková Milada, Púčik Jozef  

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

  3. Správa o inventarizácii  

4. Správa o priebehu brigád 

5. Správa o činnosti odborov 

6. Príprava ČS 

7. 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 : Kontrola plnenie úloh 

Splnené úlohy :  9/15, 10/15 

Zrušené úlohy : 12/15 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť SRZ Rada Žilina o zaslanie podkladov k zverejneniu do Obchodného ves-

tníka ( k 2 % podielovým daniam ), 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Trstená do MO SRZ D. Kubín p. Adama Škvarku, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Antona Katreniaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Štefana Kršáka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Jany Čechovej, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Miroslava Benčíka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Michala Páleša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Antons Kšenzuliaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Karola Karcola, 

- žiadosť o obnovenie členstva v roku 2016 p. Branislava Kleňa, 

- oznámenie o ukončení členstva v roku 2016 p. Kamila Slušňáka, 

- otvorený list Ing. Pavla Korčeka, tajomníka MsO Martin k príprave mimoriadneho 

Snemu SRZ ( návrh Stanov ). 

Bod  3 : Správa o inventarizácii 

 Správu o priebehu a zisteniach inventarizačnej komisie predložil výboru jej predseda 

p. Bjel Peter. Komisia navrhla vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

vo výške 167,29 Eur.  

 

 

 

 



Bod  4 : Správa o priebehu brigád 

Správu predniesol vedúci odboru čistoty vôd p. Ďurkovič Dušan.  

- plánovaný počet brigádnických hodín spolu bol     7.960 

- celkom odpracovaných hodín za rok         6.205 

- počet neodpracovaných hodín k úhrade                  3.855  

Najaktívnejší členovia mimo funkcionárov MO SRZ sú : Ferjančík Tibor 195 hod, 

Plančo Marek 191 hod., Feriančík František 125 hod., Kazimír Juraj 70 hod., Šimek 

Dušan 58 hod., Medzihradský Dušan 58 hod...  

Bod  5 : Správa o činnosti odborov 

  Bod programu bol preložený na nasledujúce zasadnutie výboru. 

Bod  6 : Príprava ČS 

Termín ČS 2016 je stanovený na 27.02.2016 - v budove Mestského kultúrneho stre-

diska v Dolnom Kubíne - na sídlisku Bysterec.  

Bod  7 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef požiadal výbor o schválenie miestneho kaprového povolenia pre 

člena MO SRZ Varín p. Marcela Komačku, 

- požiadal tajomníka o zastúpenie organizácie na sekcii feeder, ktorá zasadá 

30.01.2016 na Rade v Žiline, 

- požiadal p. Biela o vyčíslenie nákladov na športové podujatia podľa kategórií ( 

plávaná, mucha, feeder ) a podľa usporiadateľov ( MO SRZ, RADA.... ), 

- p. Mazalán Ján požiadal p. Vajduláka o zabezpečenie tlače mapových podkladov 

k majetkovým pomerom pod kaprovými revírmi v Párnici , 

- p. Šumský Anton  informoval výbor o zámere aplikovať nehasené vápno na ľad 

kaprových revírov v Párnici v dávke 500 kg, 

- opätovne požiadal výbor o schválenie finančných prostriedkov na nákup člna 

k prepiľovaniu ľadu na kaprových revíroch,  

- požiadal o prebratie agendy týkajúcej sa výdaja a evidencie členských preukazov, 

- informoval výbor o termínoch sčítania kormoránov na rieke Orava a požiadal o 

zverejnenie informácie o možnosti odpracovania si brigádnickej povinnosti, 

- informoval o organizovaní I.ligy mucha na rieke Orava v roku 2016 a MS v LRU 

Mucha v roku 2017 taktiež na rieke Orava, 

- navrhol v jarnom období posúdiť stav vodného rastlinstva na vodných plochách 

mechanicky ošetrených strojom TRUXOR, podľa výsledku zvážiť jeho opätovné 

objednanie, 

-  p. Macík Jozef  požiadal o schválenie prechodu členov ZÚ MR do KMR od 

01.01.2016 podľa priloženého zoznamu,  

- p. Kosmeľ Miroslav navrhol spracovanie pravidiel výdaja bezplatných povolení 

na rybolov. 

 

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Trstená do MO SRZ D. Kubín p. Adama Škvarku, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Štefana Kršáka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Jany Čechovej, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Michala Páleša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Antons Kšenzuliaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Karola Karcola, 

- žiadosť o obnovenie členstva v roku 2016 p. Branislava Kleňa, 

- žiadosť na vydanie miestneho kaprového povolenia pre člena MO SRZ Varín p. 

Marcela Komačku, 

- zakúpenie člna pre potreby prepiľovania ľadu na kaprových revíroch v Párnici, 



- vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku vo výške 167,29 Eur podľa 

priloženého zoznamu..  

 

Výbor schvaľuje podmienečne : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Antona Katreniaka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Miroslava Benčíka, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016 p. Anton Kšenzuliaka, 

Výbor berie na vedomie : 

- oznámenie o ukončení členstva v roku 2016 p. Kamila Slušňáka, 

- otvorený list Ing. Pavla Korčeka, tajomníka MsO Martin k príprave mimoriadneho 

Snemu SRZ ( návrh Stanov ). 

 

Prijaté úlohy : 

   - úloha č. 13/15 – spracovať návrh zarybnenia revírov pre rok 2016 podľa jednotlivých reví-

rov a druhov násad vrátane návrhu zarybnenia za nevyčerpané finančné prostriedky zo za-

rybnenia a neodpracovaných brigády z predchádzajúcich rokov.  

Zodpovedá : Šumský                Termín : do 15.02. 2016  

   - úloha č. 14/15 – urobiť prieskum trhu a zakúpiť čln pre potreby prepiľovania ľadu na kap-

rových revíroch v Párnici.  

Zodpovedá : Šumský, Mazalán               Termín : do 15.02. 2016  

 - úloha č. 15/15 – posúdiť stav vodného rastlinstva na vodných plochách mechanicky ošetre-

ných strojom TRUXOR, podľa výsledku zvážiť jeho opätovné objednanie. 

Zodpovedá : Šumský                 Termín : jar 2016 

 - úloha č. 16/15 – spracovať pravidlá výdaja bezplatných povolení na rybolov. 

  Zodpovedá : výbor MO SRZ                Termín : október 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       

 

 


