
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. 11/16 

zo zasadnutia  výboru MO SRZ Dolný Kubín konaného v Rybárskom dome dňa 
16.01.2017 

 

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

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

Martin, Ďurkovič Dušan 

Program : 1. Kontrola plnenia úloh 

2. Organizačné otázky – informácie 

3. Správa o inventarizácii 

  4. Správa o priebehu brigád 

  5. Príprava ČS  

  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  

  

Splnené úlohy : 23/16  

Bod 2 : Organizačné otázky - informácie 

  Tajomník MO predložil na prerokovanie nasledovné materiály : 

- žiadosť o zakúpenie miestneho povolenia na vody kaprové členov iných organizá-

cií SRZ p. Miroslava Baďu, Martina Senku, Antona Moravčíka, 

- žiadosť o ukončenie členstva v MO SRZ Dolný Kubín p. Mareka Hvizdáka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Koutného Jaroslava, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Karcola Karola, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 p. Kríža Pavla, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO Ružomberok p. Chomisteka 

Miroslava, 

- žiadosť o odpustenie  neodpracovaných brigádnických hodín p. Maroša Kojsu, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Kurnotu Petra, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 p. Feješa Ivana, 

-  žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jaroslava Michalíka, 

-  žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Ksenzuliaka Antona, 

- odpoveď SIŽP Žilina na podnet organizácie k nelegálnej činnosti p. Svitka v K.ú. 

Párnica – zistenie porušenia § 6 ods. 4 a § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z., 



- odpoveď SIŽP Žilina na podnet organizácie k nelegálnej skládke odpadu v obci 

Veličná – nebolo zistené porušenie zákona, v čase kontroly bola skládka odstráne-

ná starostom obce. 

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 (  

nefunkčná chladnička evidovaná na rybničnom hospodárstve vo Vyšnom Kubíne ). 

Bod  4 : Správa o priebehu brigád 

Správu predniesol vedúci odboru čistoty vôd p. Ďurkovič Dušan.  

- plánovaný počet brigádnických hodín spolu bol     7.915 

- celkom odpracovaných hodín za rok         6.467 

- počet neodpracovaných hodín k úhrade                  4.083  

Najaktívnejší členovia mimo funkcionárov MO SRZ sú : Šimek Dušan 88 hod., Dubo-

vec Jaroslav 64 hod.,Ferjančík Tibor 54 hod, Žúbor Miroslav 46 hod., Flajs Ján 38 

hod. a za KMR Smoleň Michal 65 hod., Štumbendek Marian 62 hod..  

Bod  5 : Správa o činnosti odborov 

Bod programu bol preložený na nasledujúce zasadnutie výboru. 

Bod  6 : Príprava ČS 

Termín ČS 2017 je stanovený na 11.03.2017 - v budove Mestského kultúrneho stre-

diska v Dolnom Kubíne - na sídlisku Bysterec.  

Bod  7 : Rôzne 

- p. Sabo Marián informoval výbor o obsahu Vestníka RADY SRZ Žilina Január 2017, 

- informoval o pripravovanej porade zástupcov organizácii Žilinského samosprávneho 

kraja, ktoré sa uskutoční v Trstenej ( za organizáciu sa zúčastní Sabo, Púčik ),, 

- p. Mazalán Ján – požadoval od zodpovedných vedúcich odborov odovzdanie podkla-

dov pre tlač rybárskeho spravodaja najneskôr do 13.02.2017 p. Vajdulákovi, 

- požiadal p. Hubináka aby zvážil miesto predaja povolení na rybolov u posledného 

stanoveného termínu z dôvodu nedostatočnej kapacity a navrhol vykonať predaj v ry-

bárskom dome, 

- p. Púčik Jozef poukázal na nutnosť usmerniť p. Dyrca v požiadavke na veľkosť via-

nočného kapra, ktorý je distribuovaný pre členov MO SRZ ktorí dosiahli dôchodkový 

vek ( niektoré kapre vážili aj viac ako 5 kg ), navrhol priemernú váhu od dvoch do 

troch kg,  

- navrhol vydanie bezplatných povolení pre rok 2017 v súlade so schválenými zásadami 

pre odmeňovanie pretekárov a družstiev : 

Bezplatné povolenia 

-  miestne povolenie podľa vlastného výberu p. Bachledu Martina, Kríža Kamila, Petra 

Žúbora, Tibora Ferjančíka, Jozefa Adamca, Petra Bujnu, Mareka Planča, Miroslava 

Kosmeľa, Jozefa Púčika, Leonarda Vajduláka, Petra Mesároša, Michaelu Kosmeľovú, 

Romana Telúcha ( na základe prijatých zásad pre odmeňovanie pretekárov zúčastňujú-

cich sa postupových súťaží v jednotlivých športových disciplínach ), 

-   celozväzové povolenie podľa vlastného výberu p. Benku Andreja, Romana Telúcha, 

Mareka Mäsiara (na základe prijatých zásad pre odmeňovanie pretekárov za účasť a 

reprezentáciu na Majstrovstvách sveta v LRU Mucha ), 

- p. Hubinák Martin požiadal výbor o schválenie zakúpiť papier do tlačiarne pre po-

trebu predaja povolení, 

- p. Bjel Peter otvoril tému poskytovania príspevkov, alebo darov pre členov MO SRZ 

v súvislosti s daňovou povinnosťou ( preverí na DÚ ktorá forma podpory je výhodnej-

šia ), 



-  p. Šumský Anton - požiadal výbor o schválenie preplatenia finančných nákladov na 

vypracovanie projektovej dokumentácie „ Priečne prahy“ a potrebných poplatkov na 

jej schválenie Muškárskemu klubu Dolný Kubín vo výške 174,-Eur, 

Výbor schvaľuje :  

Bezplatné povolenia 

-  miestne povolenie podľa vlastného výberu p. Bachledu Martina, Kríža Kamila, 

Petra Žúbora, Tibora Ferjančíka, Jozefa Adamca, Petra Bujnu, Mareka Planča, Mi-

roslava Kosmeľa, Jozefa Púčika, Leonarda Vajduláka, Petra Mesároša, Michaelu 

Kosmeľovú, Romana Telúcha ( na základe prijatých zásad pre odmeňovanie pre-

tekárov zúčastňujúcich sa postupových súťaží v jednotlivých športových disciplí-

nach ), 

-   celozväzové povolenie podľa vlastného výberu p. Benku Andreja, Romana Telú-

cha, Mareka Mäsiara (na základe prijatých zásad pre odmeňovanie pretekárov za 

účasť a reprezentáciu na Majstrovstvách sveta v LRU Mucha ), 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Kurnotu Petra,, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 p. Feješa Ivana, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Jaroslava Michalíka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 a 2018 p. Ksenzuliaka Antona, 

- žiadosť o prestup z MO SRZ Dolný Kubín do MsO Ružomberok p. Chomisteka 

Miroslava, 

- zakúpenie kancelárskeho papiera pre potrebu predaja povolení p. Hubinákovi, 

- preplatenia finančných nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie „ 

Priečne prahy“ a potrebných poplatkov na jej schválenie Muškárskemu klubu Dol-

ný Kubín vo výške 174,-Eur. 

Výbor neschvaľuje :  

- žiadosť o zakúpenie miestneho povolenia na vody kaprové členov iných organizá-

cií SRZ p. Miroslava Baďu, Martina Senku, Antona Moravčíka, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Koutného Jaroslava, 

- žiadosť o prerušenie členstva na rok 2017 p. Karcola Karola, 

- žiadosť o prerušenie členstva na roky 2017 p. Kríža Pavla, 

- žiadosť o odpustenie  neodpracovaných brigádnických hodín p. Maroša Kojsu. 

 

Prijaté úlohy : 

- úloha č. 24/16 – poslať na RADU SRZ aktualizovaný zoznam rybárskej stráže. 

Zodpovedá :  Šumský Anton                  Termín : do 28.02.2017 

- úloha č. 25/16 – odovzdať podklady pre tlač rybárskeho spravodaja p. Vajdulákovi. 

Zodpovedá :  vedúci odborov                  Termín : do 13.02.2017 

 

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       

 

 


