
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. 12/15 

zo zasadnutia  výboru a predsedníctva MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom do-
me dňa 15.02.2016 

 

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 činnosti odborov 

4. Príprava ČS 

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 : Kontrola plnenie úloh 

Trvajúce úlohy : 

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

ošetrených 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 

Splnené úlohy :  13/15, 14/15 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- Stanovisko ŠOP SR – správy CHKO Horná Orava k vydaniu súhlasu 

o umiestnenie plašiacich zariadení na rieke Orava – zamietavé stanovisko, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO SRZ Banská Bystrica  p. Mi-

roslava Jančiara, 

- žiadosť o prijatie za člena p. Miroslava Irackého, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Štefana Šinála, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Dušana Šimeka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Stanislava Kobuša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ondreja Zelinu, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Mateja Kováča. 

Bod  3 : Správa o činnosti odborov 

 Vedúci odborov postupne predniesli výboru správy za zverené odbory. Správy budú 

zapracované do správy o činnosti MO za uplynulé obdobie, ktorá bude prerokovaná na 

ČS 2016. 

Bod  4 : Príprava ČS 

.V rámci tohto bodu rokovania boli prerokované jednotlivé organizačné otázky k bo-

dom rokovania ČS ( návrh členov do jednotlivých komisií, predsedníctva, návrh uzne-

senia, návrh delegáta na mimoriadny Snem ... ). 

Bod  5 : Rôzne 



- p. Mazalán Ján informoval výbor o stretnutí so starostkou obce Párnica vo veci 

zámeru Tyralop, spol. s.r.o. rozparcelovať pozemky v k.ú. Párnica, ktoré sú v ich 

vlastníctve a zasahujú aj pod obhospodarované rybárske revíry, 

- k tejto téme sa postupne vyjadrili všetci prítomní členovia výboru, 

- p. Šumský Anton  navrhol výboru schváliť zvýšenie lovnej miery lipňa timiáno-

vého na 40 cm ( návrh neprešiel – výbor odporučil predložiť návrh na ČS ), 

- informoval o zámere opätovne umiestniť umelé hniezda pre výter zubáča do kap-

rových revírov v Párnici,  

- v súvislosti so zarybnením kaprových revírov v Párnici, navrhli viacerí členovia 

výboru zarybnenie týchto revírov aj násadou jesetera, po diskusii do ktorej sa za-

pojili všetci prítomní bolo schválené zarybnenie jeseterom v cene 300 Eur,   

- informoval o zistených previneniach troch členov MO SRZ Dolný Kubín, ktoré 

vyplynuli z kontroly záznamov o úlovkoch a navrhol predsedníctvu ich postúpenie 

disciplinárnej komisii, 

- vyhodnotil činnosť rybárskej stráže ( RS ) a vzniesol kritiku ku členom, ktorí sú 

neaktívni vo výkone funkcii, 

- navrhol vyškolenie nových členov RS, 

- do diskusie sa zapojili prítomní členovia výboru a navrhli vypracovanie novej 

smernice pre činnosť RS, ktorá by jestvujúcich členov viac motivovala k výkonu 

funkcie, 

- treba pripraviť najprv návrh na vyradenie členov RS za nečinnosť a až potom vy-

školiť a prijať nových členov RS, 

- p. Kosmeľ Miroslav navrhol prizvať vedúceho RS p. Gregáňa Miroslava st. na 

aprílové zasadnutie výboru. 

Výbor schvaľuje : 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO SRZ Banská Bystrica  p. Mi-

roslava Jančiara, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Štefana Šinála, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Dušana Šimeka, 

- žiadosť o prijatie za člena p. Miroslava Irackého, 

- zarybnenie kaprových revírov v Párnici násadou jesetera v hodnote 300Eur. 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2016 p. Stanislava Kobuša, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Ondreja Zelinu, 

- žiadosť na prerušenie členstva na roky 2016-2017 p. Mateja Kováča. 

Predsedníctvo schvaľuje: 

-  postúpenie troch členov MO SRZ Dolný Kubín disciplinárnej komisii z dôvodu 

zistených  disciplinárnych previnení.  

 

Prijaté úlohy : 

   - úloha č. 17/15 – vypracovať novú smernicu pre činnosť RS MO SRZ Dolný Kubín.  

Zodpovedá : Šumský                Termín : apríl 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       



 

 


