
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. 9/15 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
23.11.2015 

 

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

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

ková Milada, Púčik Jozef  

 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

  3. Správa o zarybnení  

4. Príprava inventarizácie majetku 

5. Príprava rozpočtu na rok 2016 

6. Správa odboru pre prácu s mládežou 

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 

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 

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť p. Martina a Jozefa Černého o prestup z MsO Humenné do MO SRZ Dol-

ný Kubín, 

- rozhodnutie OÚ Dolný Kubín odboru starostlivosti o ŽP vo veci zmeny nedokon-

čenej stavby „ Jasenová – Vyšný Kubín – Dolný Kubín – splašková kanalizácia“. 

Bod  3 : Správa o zarybnení 

 Správu o zarybnení predložil výboru hospodár organizácie p. Šumský Anton. V správe 

konštatoval, že pri zarybnení jednotlivých revírov bol dodržaný zarybňovací plán 

a u všetkých kategórií násad bolo zarybnenie vykonané nad zákonom stanovenú mi-

nimálnu zarybňovaciu povinnosť, ako aj schválený zarybňovací plán. Výnimku tvorí 

zarybnenie násadou mreny severnej, ktorá dodavateľom nebola dodaná.  

Bod  4 : Príprava inventarizácie majetku 

Inventarizačná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení : 

Bjel Peter- predseda 

Ďurkovič Dušan - člen 

Macík Jozef - člen 

 



 

Bod  5 : Príprava rozpočtu na rok 2016 

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

zval vedúcich odborov na doručenie požiadaviek na  rozpočet do budúceho zasadania 

výboru.  

Bod  6 : Správa odboru pre prácu s mládežou 

 Správu predložil výboru vedúci odboru p. Macík Jozef. V správe konštatoval, že 

činnosť začala o mesiac neskôr z dôvodu rekonštrukcie budovy Obchodnej akadé-

mie, kde sa práca s mládežou vykonáva. Vyzdvihol nárast detí u kategórie začiatoč-

níci ( o 8 detí viac ). Informoval výbor o systéme fungovania školských poukazov na 

záujmovú činnosť v meste Dolný Kubín ( túto cestu financovania u rybárskych 

krúžkov vidí z rôznych dôvodov nereálnu ). Požiadal výbor o schválenie prechodu 

detí z kategórie mladý rybár ( MR ) do kategórie klubu mladých rybárov ( KMR ). 

Navrhol výboru schváliť preplácanie cestovných príkazov pre vedúceho krúžku p. 

Flajsa Jána. 

 

Bod  7 : Rôzne 

- p. Púčik Jozef informoval výbor o pripravovanej metodike odmeňovania preteká-

rov v jednotlivých súťažných disciplínach, 

- konkrétny finančný návrh v kapitole rozpočtu športová činnosť pripraví do budú-

ceho výboru, 

- p. Mazalán Ján pripravil pripomienky k novému miestnemu rybárskemu poriadku 

( MRP ) pre rok 2016 – pripomienky boli výborom prerokované a budú zapraco-

vané do MRP platného od 1.1.2016, 

- p. Ďurkovič Dušan doplnil pripomienky k MRP o požiadavku na zmenu názvu 

niektorých obhospodarovaných pstruhových revírov, ktoré taktiež navrhuje zapra-

covať do nového MRP, 

 - požiadal o poučenie RS vo veci nástrahových rybiek pre lov hlavátky na lipňo-

vých vodách, 

 - požiadal o odovzdanie zoznamu odpracovaných brigád od jednotlivých vedúcich 

odborov, 

 - informoval o znečistení Jasenovského potoka močovkou dňa 28.10.2015 o 15,30 

hod., 

 - informoval o bágrovaní v toku nad rybničným hospodárstvom vo Vyšnom Kubí-

ne ( zakalenie toku, úhyn rýb nebol preukázaný ), 

 - navrhol vydať vianočného kapra aj pozostalým po zosnulých členoch p. Juríkovi 

Jánovi a p. Havčovi Albínovi, 

- p. Hubinák Martin informoval o aktivitách a zámeroch p. Svitka ( vybágrovanie 

časti svojho pozemku pri r.č.  3-2620 ), 

 - otvoril diskusiu o právnom stave kaprových revírov v Párnici do ktorej sa zapojili 

všetci prítomní členovia výboru ( vlastnícke vzťahy, právo užívať revír, zákon 

o rybárstve ... ), 

- p. Bjel Peter informoval o uhradení zákonnej poistky za prívesný vozík organizá-

cie, 

- p. Šumský Anton  informoval výbor o činnosti rybárskej stráže ( RS ) za uplynulé 

obdobie ( 256 kontrol individuálnych, 6 spoločných, zistené 2 priestupky ), 

 - navrhol výboru schváliť nového vedúceho RS p. Gregáňa Miroslava st. ( návrh 

podporili aj 12-ti členovia RS na svojom zasadnutí )- za hlasovalo 6 členov výbo-

ru, dvaja proti a jeden sa zdržal, 

 - predložil na schválenie cenník povolení pre rok 2016, 



 - otvoril problematiku trojdohody a jej legalizácie v súvislosti s vydanou smerni-

cou RADY ( zrušené bezplatné známky ), 

 - informoval vo veci pripravovanej spoločnej žiadosti na plašenie kormorána Ra-

dou ( šnúry ponad rieku Orava ), 

 - informoval o rokovaniach za účelom opravy prístupovej cesty od železničného 

priecestia po stolársku dielňu v Párnici s majiteľom dielne ( spolupráca ),  

- p. Dutková Milada požiadala o zvýšenie pokladničnej hotovosti na sumu 1.000 

Eur. 

Výbor schvaľuje : 

- inventarizačnú komisiu v nasledovnom zložení : 

Bjel Peter- predseda 

Ďurkovič Dušan - člen 

Macík Jozef - člen 

- zvýšenie pokladničnej hotovosti na sumu 1.000 Eur, 

- prestup detí z kategórie mladý rybár ( MR ) do kategórie klubu mladých rybárov ( 

KMR ) podľa priloženého zoznamu, 

- preplácanie cestovných príkazov pre vedúceho krúžku p. Flajsa Jána ( len PHM ), 

- vedúceho RS p. Gregáňa Miroslava st., 

- vydanie vianočného kapra pozostalým po zosnulých členoch p. Juríkovi Jánovi 

a p. Havčovi Albínovi, 

- zapracovanie pripomienok vznesených členmi výboru do nového  MRP, 

- schvaľuje cenník povolení pre rok 2016 podľa priloženého zoznamu. 

Výbor neschvaľuje : 

- žiadosť p. Martina a Jozefa Černého o prestup z MsO Humenné do MO SRZ Dol-

ný Kubín. 

Prijaté úlohy : 

   - úloha č. 11/15 – vypracovať zoznam pre výdaj vianočného kapra.  

Zodpovedá : Mazalán                Termín : do 14.12. 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       

 

 


