
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. 10/16 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
12.12.2016 

 

Prítomní :  Sabo Marián, Kosmeľ Miroslav, Šumský Anton, Bjel Peter, Púčik Jozef, 

Dutková Milada, Mazalán Ján, Vajdulák Leonard, Macík Jozef, Hubinák 

Martin, Ďurkovič Dušan 

Hosť : Plančo Marek 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Plán zarybnenia na rok 2017 

  4. Kontrola plnenia plánu hlavných úloh 

  5. Príprava rozpočtu na rok 2017  

  6. 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 plnenia úloh 
Trvajúce úlohy : 

- úloha č. 03/16 – vždy pri nákupe násad urobiť prieskum trhu zameraný na cenu ná-

sady ( tri ponuky ), v prípade ak sa zakúpi násada drahšia ako bežne dostupná na trhu, 

treba priložiť k prieskumu trhu písomné zdôvodnenie ( kvalita násady, druhová prí-

buznosť, nespoľahlivá dodávka ..... ). 

Zodpovedá : Šumský Anton                    Termín : trvale  

- úloha č. 20/16 – odovzdať tajomníkovi v elektronickej podobe podklady na spraco-

vanie smernice pre odmeňovanie. 

Zodpovedá :  vedúci odborov                  Termín : 12.12.2016 

  

Splnené úlohy : 22/16  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Gabriely Furindovej, 

- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Milana Demiana, 

- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Dutkovej Milady, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Miroslava Gregáňa ml., 

- aktualizáciu databázy „ Rybárske revíry SR 2017 “, - Ministerstvo ŽP SR. 

Bod  3 : Plán zarybnenia na rok 2017 

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

2017. Konštatoval, že je takmer totožný s plánom zarybnenia na rok 2016. Násady 

pleskáča  a lieňa, ktoré neboli dodané v roku 2016 budú navýšené v zarybnení pre rok 

2017.  



 

 

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 2017 

Ekonóm MO SRZ p. Bjel Peter predložil výboru návrh rozpočtu pre rok 2017. Členo-

via výboru nemali k návrhu rozpočtu pre rok 2017 žiadne pripomienky.  

Bod  6 : Rôzne 

- p. Sabo Marián informoval výbor o priebehu osláv k príležitosti 90-teho výročia za-

loženia SRZ,  

- informoval o porade k pripravovaným MS v LRU Mucha, ktoré sa budú konať aj na 

Orave č.1 a 2 ( termín 05 – 11.09.2017, potreba 35 rozhodcov hovoriacich po anglic-

ky, súťažiť bude 30 družstiev po päť členov ), 

- informoval o vydaní nových smerníc RADOU SRZ ( smernica pre činnosť RS, pre-

daj povolení a disciplinárny poriadok ), 

- informoval o požiadavke účtovníka RADY SRZ k doloženiu účtovných podkladov 

k vyplateniu 2% podielových daní pre MO SRZ Dolný Kubín, 

- p. Mazalán Ján - informoval sa o postupe vo veci disciplinárneho konania voči p. 

Svitkovi a požiadal o doručenie potrebných podkladov a svedectiev zo strany výboru 

predsedovi DK p. Pirohovi Milanovi, 

- požiadal o schválenie vydania bezplatného zväzového povolenia na kaprové vody pre 

p. Kukana Jozefa ( príprava mapových podkladov k majetkovým pomerom pod vod-

nými plochami v Párnici ), 

- požiadal o schválenie vydania bezplatného miestneho povolenia podľa výberu pre p. 

Mesároša a Piroha ( členovia KK a DK ), 

- p. Plančo Marek informoval výbor o pripravovanom stretnutí zástupcov zaintereso-

vaných organizácií vo veci kolísania hladiny rieky Orava,  

- informoval výbor o zámeroch Muškárskeho klubu Dolný Kubín spracovať komplet-

ný projekt kaskád na pstruhových potokoch obhospodarovaných MO SRZ Dolný Ku-

bín ( jeden projekt stojí cca 50 Eur u projektanta a poplatky 100 Eur OÚ ŽP a 8 Eur 

kataster ), 

-  p. Šumský Anton - požiadal výbor o schválenie vydania bezplatných povolení na ry-

bolov 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 zahr-

nutí členovia výboru ) - Kazimír, Babušiak, Flajs, Chodák, Prílepok, Havko 

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

 - 7 Eur za písomné hlásenie priestupku - Ferjančík 

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 Jaroslav, 

Kazimír, Flajs, Žúbor Miroslav, Zetka Roman, Smoleň Jozef, 

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

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

Jozef, Lakoštík Martin, Benka Andrej, Mäsiar Marek,  Chodák Jaroslav 



- miestne pstruhové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povinností – 

Bachleda Martin, Bujna Peter, 

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

a aktívnu brigádnickú činnosť na rieke Orave –  Plančo,  

- jedno miestne povolenie podľa výberu za dlhoročné pôsobenie v rybárskej stráži                      

Žmiják Anton, 

- jedno miestne povolenie podľa výberu za najväčší počet odpracovaných brigádnic-

kých hodín Ferjančík František ml., Smoleň Michal, Štubendek Mário, 

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

kaprové vody pre p. Flajsa Jána ( vedenie rybárskych krúžkov ) a vydanie bezplatného 

zväzového povolenia na lipňové vody pre p. Oščadnického ( vedenie rybárskych krúž-

kov ),  

-  p. Ďurkovič Dušan odovzdal zoznam členov s  neodpracovanými brigádnickými ho-

dinami  a zoznam členov ktorí sa nezúčastnili na ČS 2016 p. Hubinákovi. 

Výbor schvaľuje :  

Zľavy na povolenia 

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

zahrnutí členovia výboru ) - Kazimír, Babušiak, Flajs, Chodák, Prílepok, Havko 

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

 - 7 Eur za písomné hlásenie priestupku - Ferjančík 

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 Ja-

roslav, Kazimír, Flajs, Žúbor Miroslav, Zetka Roman, Smoleň Jozef, 

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

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

Smoleň Jozef, Lakoštík Martin, Benka Andrej, Mäsiar Marek,  Chodák Jaroslav 

- miestne pstruhové povolenie za aktívnu brigádnickú činnosť nad rámec povin-

ností – Bachleda Martin, Bujna Peter, 

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

a aktívnu brigádnickú činnosť na rieke Orave –  Plančo,  

                  - jedno miestne povolenie podľa výberu za dlhoročné pôsobenie v rybárskej stráži 

                   Žmiják Anton, 

                  - jedno miestne povolenie podľa výberu za najväčší počet odpracovaných                    

brigádnických hodín Ferjančík František ml., Smoleň Michal, Štubendek Mário, 

 - zväzového povolenia na kaprové vody pre p. Flajsa Jána ( vedenie rybárskych 

krúžkov ) a vydanie bezplatného zväzového povolenia na lipňové vody pre p. Oš-

čadnického ( vedenie rybárskych krúžkov ),  

- bezplatné zväzové povolenie na kaprové vody pre p. Kukana Jozefa ( príprava 

mapových podkladov k majetkovým pomerom pod vodnými plochami v Párnici ), 

- bezplatné miestne povolenia podľa výberu pre p. Mesároša a Piroha ( členovia 

KK a DK ), 

- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Gabriely Furindovej, 

- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Milana Demiana, 



- žiadosť o určenie náhradného termínu pre úhradu členských povinností za rok 

2016 p. Dutkovej Milady, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Miroslava Gregáňa ml., 

- plán zarybnenia na rok 2017, 

- návrh rozpočtu na rok 2017. 

  

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 23/16 – poslať na RADU SRZ podklady k výplate 2% podielových daní pre MO 

SRZ Dolný Kubín za roky 2015 a 2016. 

Zodpovedá :  Bjel                  Termín : do konca roka 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       

 

 


